
TÉMATICKÉ OKRUHY PRO ATESTAČNÍ OTÁZKY 

 

• Obor veřejné zdravotnictví, definice, vymezení, základní charakteristiky oboru a jeho 
současné pojetí 

Veřejné zdravotnictví 

• Zdraví a nemoc, hlavní determinanty ovlivňující zdravotní stav populace 
• Zdravotní stav populace v ČR, dosavadní vývoj a jeho současná situace, celková 

charakteristika, hlavní problémy, mezinárodní srovnání 
• Podpora zdraví, úloha WHO, konkrétní komunitní projekty v ČR 
• Základní demograficko-statistické ukazatele, mezinárodní srovnání 
• Základní principy fungování zdravotnictví v ČR, zdravotní politika (vývoj, nástroje, cíle, 

strategie, priority) 
• Současné aktuální problémy české zdravotní politiky 
• Evropské zdravotní systémy a jejich srovnání 
• Léková politika v ČR 
• Evropská strategie WHO 
• Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (principy, problémy, očekávaný vývoj) 
• Věda a výzkum ve zdravotnictví (organizace výzkumu v rezortu zdravotnictví, priority, 

mezinárodní spolupráce, trendy) 
• Zdravotní, sociální a zdravotně-sociální péče (současný stav, předpokládaný vývoj) 
• Stárnutí populace (demografický vývoj, náklady, priority, systém péče o seniory, 

zdravotní charakteristika seniorů) 
• Zdravotní systémy (národní zdravotní služba, tržní zdravotnictví, systémy fungující na 

principu všeobecného zdravotního pojištění) 
• Základní statistické metody ve zdravotnictví a jejich použití 
• Národní zdravotnický informační systém, nemocniční informační systémy 
• Problematiky ochrany dat 
•  

• Enviromentální zdraví, povaha a validita faktorů zevního prostředí a jejich vliv na 
zdraví 

Hygiena a epidemiologie 

• Organizace a úkoly hygienické služby v systému péče o zdraví 
• Očkovací programy  
• Ochrana a podpora zdraví, program Zdraví 2020, prevence chronických neinfekčních 

chorob 
• Ochrana při práci, nemoci z povolání 

 



• Zásady řízení a jejich aplikace v řízení zdravotnického systému a poskytovatelů 
zdravotních služeb 

Management a organizace zdravotnictví 

• Strategické řízení ve zdravotnictví 
• Komunikace ve zdravotnictví (principy, specifika ve zdravotnictví, komunikace 

s pacientem, nejčastější chyby) 
• Personální management (řízení lidských zdrojů), motivace 
• Management kvality zdravotní péče, problematika standardizace, certifikace a 

akreditace 
• Základní principy HTA 
• Zdravotní systém a jeho instituce, organizace a řízení zdravotnictví, působnost 

správních orgánů 
• Řízení zdravotnických zařízení, organizační struktury, postavení fakultních nemocnic, 

centra vysoce specializované péče) 
• Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, 

postavení, práva a povinnosti členů komory 
 

• Financování zdravotní péče v ČR, principy, mezinárodní srovnání, trendy 

Financování zdravotnictví 

• Ekonomika zdravotnických zařízení 
• Všeobecné zdravotní pojištění (základní principy úhrad, nehrazená péče, spoluúčast 

pacientů) 
• Koncepce ekonomických regulací ve zdravotnictví z pohledu zdravotní politiky, lékové 

politiky, PZT a přístrojové techniky 
• Klasifikační systémy ve zdravotnictví ( DRG, MKN) 
• Poskytování zdravotní péče v EU, přeshraniční zdravotní péče, zdravotní pojištění 

cizinců 
• Dostupnost zdravotní péče (ekonomická, geografická časová)a ekvita 

 

• Hierarchie právních a jiných předpisů ve zdravotnictví, jejich vymezení a závaznost 

Medicínské právo 

• Základní práva a povinnosti zdravotnického pracovníka¨ 
• Základní práva a povinnosti pacienta 
• Péče „lege artis“, definice, vymezení, závaznost 
• Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, druhy a obecné 

předpoklady vzniku odpovědnosti 
• Trestní odpovědnost lékaře 



• Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví, náhrada škody a nemajetkové újmy 
na zdraví 

• Darování, odběry a transplantace tkání a orgánů 
• Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta (převzetí do ústavní péče, 

omezovací prostředky, podmínky) 
• Disciplinární odpovědnost lékaře, charakteristika, sankce 
• Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, rozsah, prolomení 
• Informovaný souhlas pacienta se zdravotním výkonem, forma, náležitosti 
• Základní principy pracovního práva, vznik a zánik pracovního poměru, práva a 

povinnosti zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


