
  

 
 

 

POZVÁNKA 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Okresní hospodářská komora 
Liberec, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a Česká ergonomická 

společnost, z.s.  

Vás zvou na seminář 

 

 

 
Motto: „Nárůst nemocí z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže stoupá, pojďme jej společně zastavit“ 

KDY? Čtvrtek, 16. června 2022 

KDE? Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec – přednáškový sál, pavilon P2 
 

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN? 

Všem zaměstnavatelům, kterým není lhostejné zdraví jejich zaměstnanců. Především HSE 
manažerům, personálním ředitelům, personalistům a osobám odborně způsobilým v bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci. 
 

PROGRAM: 

08:30 – 09:00 Prezence, občerstvení 

09:00 – 09:20 Zahájení 

 
 Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK, Ing. Martin Procházka, ředitel 

OHK Liberec, Ing. Naďa Vojtíšková, manažerka Svazu průmyslu a dopravy 
ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj 

09:20 – 09:35 Výskyt nemocí z povolání v Libereckém kraji za posledních 10 let 

  Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru práce KHS LK 

09:35 – 10:05 Šetření nemocí z povolání z JNDZ z pohledu klinika a hygienika 

 
 MUDr. Dana Čermáková, primářka oddělení pracovního lékařství KNL,  

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru práce KHS LK 

10:05 – 10:20 Přestávka, občerstvení 
10:20 – 11:20 Ergonomie a prevence poškození bederní páteře a dalších nemocí z povolání  

ve výrobní praxi  
  MUDr. Lukáš Šoltys, Česká ergonomická společnost z.s. 

11:20 – 11:35 Příklad technických opatření na snížení lokální svalové zátěže (LSZ)  

  Jan Beran, výrobní manažer DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 

11:35 – 12:00 Diskuze 
  

CENA: 900 Kč (vč. DPH) / 600 Kč (vč. DPH) pro členy HK ČR a SP ČR 
 

REGISTRACE:  https://ohkliberec.cz/events/seminar-nemoci-z-povolani/ 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) a informací, které jsou veřejně přístupné na webových 

stránkách www.ohkliberec.cz, příp. na stránkách pořadatelů, uděluji svou účastí na seminářích, konferencích a ostatních aktivitách pořádaných 

organizací OHK Liberec (a ostatními pořadateli) souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci dané aktivity. 

Z výše vyjmenovaných akcí pořádaných organizací OHK Liberec a dalšími výše uvedenými pořadateli mohou být také pořizovány (organizací OHK 

Liberec a ostatními pořadateli, televizními, rozhlasovými a dalšími médii) fotografie, videozáznamy, rozhovory a přímé přenosy sloužící k propagaci 

aktivity směrem k veřejnosti. V případě nesouhlasu s pořizováním těchto záznamů sdělte výslovný nesouhlas neprodleně pořizovateli. 

Nemoci z povolání z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže (JNDZ)  
a jejich prevence 


