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Katedra posudkového lékařství IPVZ  

Otázky k atestaci  

 

1. Dávky nemocenského pojištění, vyloučení z nároku na dávky a jejich snížení.  

2. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. 

3. Funkce lékařské posudkové činnosti. 

4. Handicap. 

5. Historický vývoj lékařské posudkové činnosti. 

6. Hlavní medicínské a nemedicínské příčiny dočasné PN. 

7. Hlavní právní normy pro lékařskou posudkovou činnost v resortu zdravotnictví. 

8. Hlavní právní normy pro lékařskou posudkovou činnost v sociálním zabezpečení. 

9. Hodnocení zdravotního stavu podle přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. (obecné zásady, 

shody a rozdíly). 

10. Invalidita v 1. a 2. stupni.  

11. Kompetence posudkového lékaře. 

12. Kvalifikační potenciál, rekvalifikace a pracovní rehabilitace.  

13. Medicínská kritéria pro posuzování invalidity při postižení pohybového aparátu.  

14. Medicínská kritéria pro posuzování invalidity v kardiologii a pneumologii.  

15. Námitkové řízení.  

16. Nezaopatřenost dítěte.   

17. Obecná kritéria pro hodnocení zdravotního stavu u jednotlivých skupin onemocnění 

(rozhodující vyšetření). 

18. Objasnění pojmu invalidita. 

19. Objektivizace v lékařské posudkové činnosti. 

20. Odpovědnost zdravotnických pracovníků při výkonu povolání. 

21. Odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění. 

22. Opravné prostředky ve správním řízení. 

23. Organizace lékařské posudkové činnosti v sociálním zabezpečení. 

24. Osoby zdravotně postižené a zaměstnanost. 

25. Platnost posudku.  

26. Pojem pracovní potenciál. 

27. Postavení LPČ v současném systému zdravotnictví. 

28. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti.  

29. Posuzování invalidity v psychiatrii.  
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30. Posuzování pracovní neschopnosti. 

31. Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby v nemocenském pojištění.  

32. Posuzování pracovní schopnosti v souvislosti s jednotlivými ustanoveními zákoníku práce 

(odškodnění pracovních úrazů, pracovní podmínky žen a mladistvých, apod.). 

33. Posuzování stupně závislosti podle zákona o sociálních službách. 

34. Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilost k 

držení střelných zbraní.  

35. Posuzování zdravotního stavu dítěte pro přiznání příspěvku na péči.   

36. Posuzování zdravotního stavu pro nárok na příspěvek na mobilitu. 

37. Práva a povinnosti ošetřujícího lékaře v nemocenském pojištění.  

38. Práva a povinnosti pojištěnce v nemocenském pojištění.  

39. Práva a povinnosti účastníků řízení dle správního řádu. 

40. Problematika peněžitých dávek v nemoci a invalidních důchodů v rámci EU.  

41. Problematika posudkového lékařství v resortu ministerstva obrany.  

42. Problematika posudkového lékařství v resortu ministerstva spravedlnosti.  

43. Problematika posudkového lékařství v resortu ministerstva vnitra.  

44. Průkaz osoby se zdravotním postižením. 

45. Příspěvek na mobilitu.  

46. Příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo.   

47. Příspěvky na zvláštní pomůcky pro zdravotně postižené.  

48. „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ a manipulace s ním. 

49. Rozhodnutí ve správním řízení a jeho náležitosti. 

50. Řízení dle správního řádu. 

51. Soustavná výdělečná činnost za zcela mimořádných podmínek. 

52. Spolupráce ošetřujícího lékaře a lékaře oddělení LPS OSSZ.  

53. Statistika v posudkovém lékařství, zvl. v nemocenském pojištění (procento PN) a v 

důchodovém pojištění (invalidizace). 

54. Ukončování pracovní neschopnosti.   

55. Úraz a jeho hodnocení v lékařské posudkové činnosti. 

56. Vývoj lékařské posudkové činnosti. 

57. Význam klinické diagnózy v lékařské posudkové činnosti (spolehlivé doložení, míra 

pravděpodobnosti, funkční omezení z doložených změn vyplývající, souběh více diagnóz, 

rozhodující diagnóza). 
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58. Význam subjektivních údajů a jejich závislost na délce sledování zdravotního stavu.  

59. Význam, náležitosti a platnost lékařského posudku. 

60. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách (zejména ustanovení týkající se posudkové činnosti, povinná 

mlčenlivost).   

61. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní 

stavy vylučující jeho přiznání. 
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