akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
NOVINKA

DESINFEKCE, STERILIZACE
A KONTROLY ÚČINNOSTI
Pátek 6. prosince 2019 od 12 hodin

Hotel Chvalská Tvrz, Na Chvalské tvrzi 858/11, 193 00 Praha 9

Předpisy a normy pro obor sterilizace a dezinfekce

Sterilizace:
• způsoby: parní, horkovzdušná, plazmová, radiační, formaldehydová, etylenoxidová
• přesterilizační příprava zdravotnických prostředků
(strojní, ruční, čistící a dezinfekční přípravky, balení,
kontrola účinnosti)
• sterilizační obaly jednorázové a pro opakované použití
• kontrola účinnosti sterilizace: monitorování cyklu, sterilizační deník, nebiologické a biologické indikátory sterilizace, kontrola sterility zdravotnických prostředků
• poškození zdravotnických prostředků vlivem nesprávně
používaných čistících a dezinfekčních přípravků
• validace sterilizace
Dezinfekce:
• metody fyzikální a chemické
• přípravky a jejich uvedení na trh v ČR
• způsoby aplikace dezinfekčních přípravků
• hlavní zásady a postupy pro různé použití (dezinfekce
rukou, zdravotnických prostředků, ploch a povrchů apod.
• dezinfekce sliznic
• kontrola účinnosti dezinfekce metodami mikrobiologickými, chemickými

CENA: 1 690 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL, DH (záštita ADH), sestry

Mechanická očista podlah, ploch a povrchů různých
materiálů:
• úklid a sanitace – metody, prostředky, úklidové pomůcky
• kontrola účinnosti metodami chemickými, mikrobiologickými
Provozní řády podle specifikace provozu pracoviště:
• hygienicko- epidemiologický režim pracoviště
• dezinfekční plány
• sterilizační postupy
Zdravotní rizika při práci se sterilizátory, myčkami, dezinfekčními a čistícími přípravky

Praktický miniworkshop

Beata Szabová – produktový specialista Durr Dental:
Dezinfekční plán – snadno a bezpečně
• Jak prodloužit životnost a funkčnost zubní soupravy?
Ošetřování odsávacího zařízení
• Ideální dezinfence a péče o ruce, hygiena rukou
• Jak snadno a rychle číst v dezinfekčním plánu

PROGRAM
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

12.00–13.00

společný welcome snack lunch

13.00–15.30

přednáška

Vzdělání a praxe

15.30–16.00

coffee break

1969–1975

Studium na Lékařské fakultě Hygienické,
Universita Karlova v Praze

16.00–17.30

přednáška

17.30-18.00

miniworkshop s Beatou Szabovou

1975–1979

Postgraduální studium, kandidát lékařských
věd, obor mikrobiologie

od roku 1979

od r. 1980
dosud
1984
Od roku 2001

Od roku 2003

Vědecká pracovnice Institutu hygieny
a epidemiologie v Praze (později Státní
zdravotní ústav)
Vedoucí Národní referenční laboratoře pro
dezinfekci a sterilizaci
Atestace I. stupně Lékařská mikrobiologie
Zástupce vedoucí Laboratoří CEM,
akreditovaných laboratoří ČIA pod č. 1206.4,
dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a technická vedoucí
laboratoře NRL/DS
Pověřena vykonáváním činnosti ve funkci
koordinátora a auditora autorizačních setů
E 1–6 v laboratorních oblastech v rámci
autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Členství v odborných společnostech a organizacích

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie,
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního
zástupce.
Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300,
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.jps.cz/akademie.
V ceně je zahrnut společný welcome snack lunch
a coffee break. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkování
na hotelovém parkovišti zdarma.

Od roku 1975

ČLS JEP, Praha

Od roku 2002

Sdružení DDD, člen redakční rady

Od roku 2003

Česká společnost pro sterilizaci (STERIL.CZ)

Od roku 2010

Společnost pro nemocniční epidemiologii
a hygienu (SNEH) při ČLS JEP, Praha, členka
revizní komise

Pracovní zkušenosti
Od roku 1980 až dosud pracuje v SZÚ ve funkci vedoucí Národní
referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci (NRL/DS) a je
zástupce vedoucího odborné skupiny DDD CEM. Laboratoř je
akreditovaná ČIA pod č. 1206.4 dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Podílela
se na řadě výzkumných a vývojových pracích ústavu, grantů, legislativy v oboru dezinfekce a sterilizace, pregraduálním a postgraduálních vzdělávání pracovníků, přednáší na tuzemských
a zahraničních odborných kongresech a konferencích, provádí
expertizní, konzultační a publikační činnost. Je autorkou a spoluautorkou 6 knih a více než stovky tuzemských a zahraničních odborných publikací, zpráv z výzkumných úkolů a grantů, je členkou
redakčních rad odborných časopisů a odborných společností.

akademie

INFORMACE

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro Prahu
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M:+420 770 139 676
E: slamova@jps.cz

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

