
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdružení Arnika  

si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci 

 

Řízení ekologicky šetrné 

nemocnice s důrazem 

na eliminaci toxických 

látek a nakládání 

s odpady 
 
 
Seminář zaměřený na environmentální management 
zdravotnických zařízení, rizikové chemické látky ve 
zdravotnictví (ftaláty, rtuť) a zdravotnické odpady 
 
 
 
� � � � 30. března 2012  
����    Hotel – restaurant Tři Věžičky 
       Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy 
       www.trivezicky.cz 
       (GPS: 49°27’29.508″N, 15°36’41.51″E) 

 

Konference je podpořená z pr ostředků Státního fondu životního prostředí, Global 

Greengrants fund a The International POPs Elimination Network (IPEN. 



9.00 – 9.30 Registrace účastníků  

9.30 – 11:00 Úvodní slovo  

První blok přednášek:  

Zdravotnictví a životní prostředí – součastný stav a možnosti zlepšení 

90 min 

 Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek a nakládání 
s odpady 

Mgr. Jiří Kristian, Arnika – 
program Toxické látky a odpady 

 Praktické zkušenosti s EMAS ve vídeňské nemocnici Floridsdorf Markus Hlousek, nemocnice 
Floridsdorf, Vídeň 

 
Implementace EMS ve Fakultní nemocnici Brno 

MUDr. Jaroslav Perla, 
Mgr. Zuzana Velebová – Fakultní 
nemocnice Brno 

 Diskuze  

11.00 – 11.15 Přestávka 15 min 

11.15 – 13.00 Druhý blok přednášek: Zdravotnické odpady 105 min 

 
Česká legislativa pro odpady ze zdravotnictví MUDr. Magdalena Zimová, CSc., 

Státní zdravotní ústav Praha 

 Odpadové hospodářství v Sozialmedizinisches Centrum Floridsdorf (nemocnice a 
domov důchodců); Waste management of SMZ Floridsdorf hospital and nursing home 

Markus Hlousek, nemocnice 
Floridsdorf, Vídeň 

 

Zdravotnické odpady – možnosti snižování negativních dopadů na životní prostředí 

RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika – 
program Toxické látky a odpady, 
Pawel Gluszynski – Waste 
Prevention Association 3R, Polsko 

 Diskuze  

13.00 – 14.00 Oběd 60 min 

14.00 – 14.45 Třetí blok přednášek: Rtuť ve zdravotnictví 45 min 

 
Řešení nehod s únikem rtuti ve zdravotnických zařízeních Matěj Man, Arnika – program 

Toxické látky a odpady 

 Zdravotnické prostředky s obsahem rtuti Ing. Adam Fila, Nemocnice 
Havlíčkův Brod 

 Diskuze  



14.45 – 15.00 Přestávka 15 min 

15.00 – 16.00 Čtvrtý blok přednášek: PVC a ftaláty ve zdravotnictví 60 min 

 
Lipofilie esterů kyseliny ftalové a její důsledky na klinickou praxi 

Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc., 
Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně 

 

Nahrazování zdravotnických pomůcek z PVC v Nemocnici Havlíčkův Brod (NHB) 

Bc. Lada Nováková – Nemocnice 
Havlíčkův Brod, PhDr. Lada 
Cetlová, PhD. – Vysoká škola 
polytechnická Jihlava 

 Diskuze  

 
 
Přihláška 
V případě zájmu o účast na konferenci vyplňte prosím přiloženou přihlášku a odešlete do 19. března 2012 buď poštou nebo 
elektronicky na e-mail Lenka.Lukackova@arnika.org Počet účastníků konference je omezen. 
 
Účastnický poplatek 
Účast na konferenci je bezplatná. Pro účastníky je zajištěn oběd, občerstvení v průběhu konference a tištěný sborník z konference 
(bude vytištěn po konferenci a účastníkům zaslán poštou). 
 
Stravování 
Stravování je zajištěno formou oběda a občerstvení v průběhu konference. Menu si bude možno vybrat z nabídky v den konference 
při registraci. V případě, že si přejete vegetariánskou či jinou stravu uveďte prosím tuto skutečnost v přihlášce. 
 
Ubytování 
Ubytování si hradí účastníci. Hotel Tři Věžičky nabízí ubytování v prostorách konference. Doporučujeme si ubytování rezervovat 
předem prostřednictvím formuláře na webových stránkách Hotelu Tři Věžičky: http://trivezicky.cz/hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doprava na místo konference 
 
 

Automobilem 
Cesta z dálnice D1 – sjezd 112 km dálnice D1 (z Prahy exit 112B) směr Havlíčkův 
Brod. Po 500 m u čerpací stanice AGIP odbočit vpravo. 

 
Z Jihlavy – po dálničním přivaděči 1/38  směrem na Havlíčkův Brod, u čerpací stanice 
AGIP odbočit vpravo. 

 
Parkování je zajištěno a je bezplatné. 

 
Vlakem 
Železniční zastávka Střítež u Jihlavy (trať č. 225: Havlíčkův Brod – Jihlava – 
Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí). Pěšky cca 1 km na západ po silnici. Budete-
li si přát odvoz ze zastávky do místa konference, uveďte prosím v přihlášce. 

 
Autobusem 
Autobusem z Havlíčkova Brodu nebo Jihlavy na autobusovou zastávku 
Jihlava,Červený Kříž, zast. Odtut pěšky cca 600 m na východ po silnici. Budete-li si 
přát odvoz ze zastávky do místa konference, uveďte prosím v přihlášce. 

 
 
 
Kontakt na pořadatele: 
 
Arnika – program Toxické látky a odpady 
Chlumova 17 
130 00  Praha 3 
web: http://arnika.org 
 
 
Mgr. Jiří Kristian 
e-mail: jiri.kristian@arnika.org 
mobil: +420 774 157 926 
 
Lenka Lukáčková 
e-mail: lenka.lukackova@arnika.org 
mobil: +420 775 183 950 
 
 


