
I. Prevence a očkování (problematika probraná v rámci teoretické části kurzu) 

II. Legislativa a posudková péče (problematika probraná v rámci teoretické části  

    kurzu) 

III. Diferenciální diagnostika v primární péči PLDD (problematika z praxe v ordinaci    

     PLDD a probraná v rámci teoretické části kurzu) 

 

I. 

1. Aktuální situace v oblasti výskytu preventabilních nákaz 

2. Očkování vakcínou MMR (spalničky, zarděnky, příušnice) 

3. Očkování proti tetanu 

4. Změna očkovacího schématu od roku 2001 

5. Individuální schémata, možnosti 

6. Kontraindikace očkování 

7. Povinné očkování 

8. Očkování nedonošených dětí 

9. Očkování proti meningokokovým nákazám 

10. Očkování proti pneumokokovým nákazám 

11. Očkování proti hepatitidě  

12. Očkování proti pertussi, aktuální situace 

13. Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, individuální schémata 

14. Poučení rodičů o nežádoucích účincích očkovacích látek, hlášení NÚ 

15. Očkování proti varicele 

16. Očkování proti rotavirovým gastroenteritidám 

17. Očkování proti HPV infekci 

18. Náplň a rozsah preventivních prohlídek 

19. Výživa v prvním roce života 

20. Vyšetření školní zralosti u dětí 

21. Prevence aterosklerózy u dětí 

22. Profylaktická opatření a screeningové programy u novorozenců a kojenců 

23. Časný záchyt PAS 

24. Preventivní prohlídka novorozence 

25. Prevence rizikového chování u dospívajících 

 

II. 

1. Posudkové náležitosti ve vazbě na povinné očkování 

2. Podmínky provozování praxe PLDD 

3. Legislativa týkající se povinného očkování 

4. Úhrada očkovacích látek 

5. Legislativní podklady pro práci PLDD (Zákon o zdravotních službách, vyhláška o 

zdravotnické dokumentaci) 

6. Převody lékařských praxí PLDD, výběrová řízení 

7. Smluvní spolupráce se zdravotními pojišťovnami 



8. Úhrady za poskytnutou zdravotní péči ordinaci PLDD 

9. Posudková problematika u rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu 

10. Posudková problematika výběru povolání, potvrzení na SŠ a VŠ 

11. Pracovní posudky, kompetence PLDD 

12. Ohlašovací povinnost PLDD  

13. Posudková problematika pro ČSSZ 

14. Legislativní aspekty odmítání očkování 

15. Omluvenky 

16. Posudek pro řízení motorového vozidla 

17. Předčasné propouštění novorozence z porodnice 

18. Převzetí novorozence po porodu doma 

19. Vybavení ordinace PLDD 

20. Spolupráce se specialisty, předávání zdravotnické dokumentace 

21. Elektronická zdravotnická dokumentace, náležitosti vedení 

22. Spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví (KHS) 

23. Vedení zdravotnické dokumentace 

24. Elektronická zdravotní dokumentace 

25. Posudková problematika u dospívajících 

 

III. 

1. Obezita u dětí v praxi PLDD 

2. Bolesti hlavy u dětí 

3. Bolesti břicha u dětí 

4. Febrilní stavy u kojenců 

5. PAS, časný záchyt 

6. Terapie respiračních nákaz u dětí 

7. Doporučené postupy pro používání ATB u dětí 

8. Terapie IMC u dětí 

9. Streptokokové nákazy, diagnostika a léčba 

10. Poruchy pohlavního vývoje u dětí 

11. Sledování růstu u dětí 

12. Ortopedické vady u dětí 

13. Neprospívání u kojenců 

14. Zvracení u dětí 

15. Atopický ekzém 

16. ABKM 

17. Kožní exantémová onemocnění u dětí 

18. Zácpa 

19. Akutní gastroenteritida 

20. Akutní otitida, diagnostika a léčba 

21. Autoimunitní onemocnění u dětí 

22. Laboratorní vyšetření moči u dětí 

23. Základní laboratorní vyšetření u dětí 

24. Možnosti rychlé diagnostiky v praxi PLDD 

25. Zobrazovací vyšetření v dětském věk 


