ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
a

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
Česká asociace sester
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

pořádají pracovní den

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ BUDOV
VE ZDRAVOTNICTVÍ

Pracovní den se koná
v pátek 23. října 2020 v 10:00
v kongresovém sále č. 217
Praha 1, Novotného lávka 5

Pracovní

den je určen vedoucím

pracovníkům

zdravotnických zařízení,

zdravotnickým

pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům).
Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem,
kteří se podílejí na technickém zabezpečení budov ve zdravotnictví.
Navrhnout, realizovat a bezpečně užívat veškeré prvky infrastruktury zdravotnických zařízení není
lehký úkol. Požadavky všech zúčastněných se musí spojit tak, aby byly respektovány potřeby
uživatelů na efektivní chod klinických pracovišť a zároveň byly splněny všechny náležitosti
s ohledem na bezpečnost, údržbu a další. Odborníci vystupující na pracovním dnu by měli pomoci
získat přehled o problematice, nabídnout k diskusi vlastní názory podložené praxí a možná řešení.

Odborný garant:

Ing. Jan Náhlík, IKEM

Přípravný výbor:

Ing. Ondřej Švagr, IKEM
Ing. Petr Gabriel, Slezská nemocnice v Opavě

Organizační sekretář:

Magdalena Choltová, tajemnice ČSZT

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání
nelékařských zdravotnických pracovníků.

PROGRAM
10:00 - 10:05

Úvodní slovo

10:05 – 10:15
10 min

Základní přehled, co nás čeká v legislativě
Ing. Ondřej Švagr, IKEM

10:15 – 10:45
30 min

Realizace čistých prostor ve zdravotnictví
zástupce firmy BLOCK, a.s.

10:45 – 11:15
30 min

Jak postavit "ideální" nové oddělení
Mgr. Jiří Čáp, IKEM

11:15 – 11:45
30 min

Hybridní operační sál a rizika sterility
Ing. Aleš Kraina, Philips Česká republika s.r.o.

11:45 – 12:15
30 min

PŘESTÁVKA

12:15 – 12:45
30 min
12:45 –13:15

Rozvody mediplynů
Mgr. Petr Lajžner, MZ Liberec, a.s.
Plánování a realizace rozvodů permeátu a jejich zakončení pro dialýzu
Radek Mohl, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

30 min
13:15 – 13:45
30 min

Projektová příprava pro zdravotnictví
Ing. Martin Frühauf, Martin Frühauf Projekce elektro

13:45 – 14:15
30 min

Systémy PACS, DICOM
Mgr. Václav Porod, AURA Medical, s.r.o.

14:15 – 14:45
30 min

SW pro facility management
Mgr. Ludvík Doležal, EFA Services, s.r.o.

14:45 – 15:15
30 min

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdravotnickými přístroji
Josef Novotný, Josef Novotný – bezpoživot

15:15 – 15:30

DISKUSE a ZÁVĚR

DISKUSE bude po každé přednášce.

PŘIHLÁŠENÉ FIRMY se budou prezentovat výstavkou, rozdáním katalogů nebo prospektů
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo konání

ČSVTS, sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1
stanice metra A Staroměstská,
1 stanice tramvají 17, 18, zastávka Karlovy lázně

Termín konání

23. října 2020
registrace účastníků od
předpokládaný konec sympozia

10:00 h
9:30 h
15:30 h

Účastnický poplatek

základní

1800 Kč

členové ČSZT, kteří zaplatili příspěvek na rok 2020

1200 Kč

Bankovní spojení

č. ú.

50930011 / 0100, KS 308, VS 204

OSTATNÍ PODMÍNKY
 Účastníci se objednávají prostřednictvím našich webových stránek pouze jednotlivě, nikoliv
hromadně.

 Přihlášku lze z vážných důvodů zrušit do 30. 9. 2020, účastnický poplatek vrátíme do 4 týdnů.
 Při pozdějším stornu účastnický poplatek nevracíme. Místo původně přihlášeného lze poslat
náhradníka.

 Daňový doklad (faktura) bude zaslán účastníkům na e-mailovou adresu po jejich odeslání objednávky
společně s potvrzením přijetí objednávky. Po uhrazení účastnického poplatku (faktury) bude opět na email zasláno potvrzení o uvedené platbě. Vše je generováno systémem přes webové stránky,
z tohoto důvodu je nutné přihlásit se na pracovní den prostřednictvím webových stránek
www.cszt.cz.

 Při zadávání platebního příkazu k úhradě účastnického poplatku zadejte, prosím, do zprávy pro
příjemce své jméno a číslo Vaší objednávky.

 Potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků obdržíte při registraci.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30. září 2020

Sekretariát ČSZT
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.: 224431630, 221 082 378
mob.: 722 266 680
z.technika@cszt.cz

IČ 00539091
DIČ CZ 00539091
Nejsme plátci DPH

