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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 
 

            Cílem vzd lávání je dosažení zvláštní specializované zp sobilosti v nástavbovém oboru 

pracovní léka ství, tzn. p íprava absolventa schopného zhodnotit vliv pracovní innosti,             

pracovního prost edí a pracovních podmínek na zdraví pracovník . Absolvent je kompetentní 

v souladu s platnými právními p edpisy rozpoznávat a hodnotit rizika poškození zdraví na         

pracovištích, posoudit zdravotní zp sobilost zam stnance k práci, provád t komplexní              

pracovn léka ské služby, provád t prevenci, diagnostiku, lé bu a dispenzarizaci nemocí               

z povolání a dalších poškození zdraví z práce, navrhovat a ídit preventivní a zdraví podporující 

programy. 
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2  Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 
 

Podmínkou pro za azení do oboru pracovní léka ství je získání specializované               

zp sobilosti v oboru hygiena a epidemiologie nebo vnit ní léka ství nebo všeobecné praktické 

léka ství. 

Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 

v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 79 zákona  

. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis .  

Vzd lávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní pr prava v za ízeních 

akreditovaných podle zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního 

léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 95/2004 Sb.“) v rozsahu 

odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  a je odm ována. Vzd lávání v nástavbovém 

oboru m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je stanovená 

týdenní pracovní doba, p itom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní 

pracovní doby. Je-li p íprava rozvoln ná, celková délka, úrove  a kvalita nesmí být nižší než 

v p ípad  celodenní pr pravy.  

Vzd lávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatel  zdravotních služeb nebo jiných 

fyzických nebo právnických osob, kte í získali akreditaci podle zákona . 95/2004 Sb.. 

            Celková délka p ípravy v oboru pracovní léka ství je v minimální délce 18 m síc . 

 
ást I. 

 
2.1 Praktická ást vzd lávacího programu  –  v délce 18 m síc   

 
a) povinná odborná praxe v oboru pracovní léka ství 

Akreditované za ízení Po et m síc  

pracovní léka ství  

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem pracovní léka ství.   

18 

z toho  

zabývající se pracovn léka skými službami*  10 

p ipravující podklady pro hodnocení zdravotních rizik p i 

práci**  
3 

poskytující zdravotní služby v oboru pracovní léka ství v etn  

posuzování a uznávání nemocí z povolání  
5 

*dle zákona .373/2011 Sb., v platném zn ní, **dle § 86 zákona .258/2000 Sb. v platném 

zn ní 
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ást II. 

2.2  Teoretická ást vzd lávacího programu 
 

a) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy Po et hodin 

kurz Pracovní léka ství  37 

 
b) ú ast na vzd lávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:  

b1) všechny níže uvedené kurzy pro léka e, kte í byli za azení do nástavbového 
oboru bez absolvování níže uvedených kurz ,  
b2) kurzy Léka ská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky  
a komunikace a Radia ní ochrana pro léka e, kterým uplynulo od absolvování 
t chto kurz  více než 5 let 
b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  
pro léka e, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let  

Kurzy Po et hodin 

kurz Léka ská první pomoc  20 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  12 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  4 

kurz Radia ní ochrana  4 

 

c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Aktivity 

ú ast na krajských seminá ích, kongresech a dalších akcích odborné Spole nosti pracovního lé-
ka ství (dále jen „SPL“) a odborné Spole nosti nemocí z povolání LS JEP (dále jen „SNP LS 
JEP), klinik pracovního léka ství, zdravotních ústav  a hygienických stanic, na konzulta ních 
dnech pro profesionální onemocn ní a profesní dermatózy a hodnocení rizik

další odborné akce po ádané a garantované Institutem postgraduálního vzd láváníve         zdravot-
nictví (dále jen „IPVZ“) nebo SPL nebo SNP LS JEP nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“) atd. nebo kurzy Union of European Medical Specialists in Occupational Medicine 
(UEMS OM), p ípadn  jiné kurzy

 

Pokud školenec absolvoval kurzy dle ásti II. b) v rámci specializa ního vzd lávání 
a neuplynula platnost t chto kurz , neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru. 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon   

 

          3.1. Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

3.1.1 Hodnocení pracovního prost edí a pracovní innosti 

Teoretické znalosti 

 Rozpoznat a zhodnotit expozice zát ží faktory pracovního prost edí a pracovní     
innosti na zdraví. 

 Za adit do p íslušné kategorie práce podle druhu a stupn  rizika. 

 Navrhnout vhodná preventivní opat ení na pracovištích k optimalizaci pracovních 
podmínek v etn  režimu práce. 

 Konzultace vhodnosti osobních ochranných pracovních prost edk , konzultace  
p i zavád ní nových stroj , za ízení, materiál  a technologií. 

Praktické dovednosti 

 Posouzení pracoviš  a pracovní innosti vlastním pozorováním v etn  využití            
základních detek ních metod. 

 Použití metod m ení fyzikálních, chemických a biologických faktor  pracovního 
prost edí. 

 Použití metod m ení a hodnocení fyzické, tepelné a neuropsychické zát že. 

 Posouzení ergonomického ešení pracovního místa. 

 Rozhodování o specializovaných a laboratorních vyšet eních. 

 Vyhodnocení výsledk  t chto vyšet ení. 

 Vypracování zprávy o stavu pracovního prost edí a zát ži pracovních inností  
a návrhu preventivních opat ení. 

 Užití princip  komunikace a vnímání rizika. 

3.1.2 Hodnocení zdravotního stavu pracovník

Teoretické znalosti 

 Rozhodovat o za azení pracovník  k práci odpovídající jejich zdravotnímu stavu, 
fyzickým a duševním schopnostem. 

 Posuzovat zdravotní zp sobilost k práci, navrhovat preventivní zdravotnická       
opat ení a interven ní programy podpory zdraví. 

 Rozpoznat a zhodnotit odchylky od zdraví, posoudit jejich vztah k vykonávané 
práci, diagnostikovat poškození zdraví z práce, navrhnout preventivní, lé ebná  
a posudková opat ení v etn  t ch, která se týkají nemocí z povolání. 

Praktické dovednosti 

 Vyšet ení metodami b žnými v pracovním léka ství v etn  detailní pracovní     
anamnézy (viz kapitola 3.2.3). 

 Indikování specializovaných, pomocných a laboratorních vyšet ení v etn               
vyhodnocení výsledk  s využitím biostatistických metod. 
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 Monitorování a praktické použití skupinových ukazatel  zdraví  
(nemocnost, pracovní neschopnost pro nemoc aj.). 

 Zhodnocení vlivu práce na zdravotní stav a návrh dalších opat ení preventivních  
a lé ebných. 

3.2  Seznam provedených výkon  

3.2.1 Hodnocení pracovního prost edí 

Faktory pracovního prost edí  

Znát charakteristiky fyzikálních, chemických a biologických faktor , zp soby jejich 
p enosu nebo vstupu do organismu, metabolismus chemických látek, mechanismy p sobení. 
Ú inky na zdraví. Metody stanovení a m ení velikosti expozice. Biologické expozi ní testy. 
Vztah mezi velikostí expozice a ú inky, p ípustné expozi ní limity.  

Preventivní opat ení k ochran  zdraví 

Znát základní metody m ení osv tlení, hluku, prachu, vibrací a mikroklimatu  
a detek ní stanovení chemických škodlivin v ovzduší. Vypracovat program m ení nebo odb r  
vzork , vyhodnotit výsledky a vypracovat posudek s rámcovým návrhem opat ení  
k omezení rizika. 

Fyziologické podklady tepelné rovnováhy 

Znát metody stanovení mikroklimatických podmínek a odezvy organismu na n  (tepelná 
zát ž). Možné zdravotní d sledky nep im ené klimatické zát že. Limitní hodnoty. Horké           
a chladné provozy. Preventivní opat ení k ochran  zdraví. 

Posouzení pracoviš  

Posoudit stavební provedení a prostorové uspo ádání, vliv pracovních (výrobních)       
za ízení a technologií na pracovní prost edí. V trání a vytáp ní. Osv tlení a barevná úprava.        
Jednotlivé faktory pracovního prost edí. Možná rizika poškození zdraví. Zásady bezpe nosti 
práce. Sanitární za ízení, za ízení spole ného stravování a ubytovny, poskytované podnikem. 
Vliv závodu na okolí. Vyhodnotit výsledky vyšet ení a vypracovat posudek v etn  návrhu     
preventivních opat ení k ochran  zdraví (technických, organiza ních, náhradních). 

 
Minimální po et aktivních ú astí p i hodnocení faktor  pracovního prost edí 

Faktory pracovního prost edí Po et pracoviš

Osv tlení. 4 

Hluk. 3 

Vibrace p enášené na ruce. 2 typy prací 

Vibrace p enášené na t lo. 2 typy prací 

Prašnost. 3 

Toxické látky. 6 

Teplotn  vlhkostní podmínky. 3 

Celkové posouzení pracoviš . 3 
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3.2.2. Hodnocení pracovní innosti 

Fyzická práce 

Fyziologické základy svalové práce. Typy svalové práce (dynamická, statická).            
Pracovní poloha. Odezva orgán  a funkcí na svalovou práci (zejm. kardiopulmonální,               
humorální zm ny). Metodika stanovení a hodnocení zát že fyzickou prací. Možné zdravotní              
d sledky nep im ené fyzické zát že. Vztah mezi velikostí expozice a ú inky na zdraví,            
hygienické (fyziologické, ergonomické) limity.  

 
 

Preventivní opat ení k ochran  zdraví 

Vypracovat snímek pracovní innosti, ovládat hodnocení energetického výdeje  
a svalové síly podle tabulek, sledování a využívání srde ní frekvence jako ukazatele fyzické 
zát že. Základní antropometrické m ení, stanovení a hodnocení ergonomických parametr  
pracovního místa. 

Neuropsychická a senzorická pracovní zát ž  

Neurofyziologické základy senzorické a neuropsychické pracovní zát že. Podíl           
psychických proces  na pracovní innosti. Individuální vlastnosti a motivace ve vztahu k práci. 
Pracovní prost edí a pracovní innost ve vztahu k senzorické a neuropsychické zát ži. Metody 
m ení a hodnocení neuropsychické zát že. Možné zdravotní d sledky nep im ené                 
neuropsychické zát že. Psychosociální stres. Kategorizace prací. Preventivní opat ení                   
k ochran  zdraví. 

Komplexní hodnocení pracovní innosti 

Znát celkové posouzení pracovní zát že. Posouzení zdravotní zp sobilosti k zam stnání 
a vhodnosti pracovního za azení (antropometrické parametry, zdatnost, schopnosti). Biologické 
rytmy. Práce na sm ny. Únava. Zotavení. Režim práce a odpo inku. 

Minimální po et aktivních ú astí p i hodnocení faktor  pracovní innosti 

Faktory pracovní innosti Po et pracoviš  

Celková fyzická zát ž. 2 typy prací 

Lokální svalová zát ž. 4 typy prací 

Ergonomické parametry pracovního místa a pracovní polohy. 
4 (z toho  
1 velín) 

Neuropsychická a senzorická zát ž. 2 

3.2.3. Hodnocení zdravotního stavu  

Znát p í iny, patogenezi, klinický obraz, diagnostiku, lé ení dispenzarizaci a prevenci 
nemocí z povolání, ohrožení nemocemi z povolání a nemocí ovliv ovaných prací. Znát            
problematiku vztahu práce a zdraví, podpory zdraví, vyšet ovací metody, standardní postupy. 
Posuzování a uznávání nemocí z povolání. Ukazatelé zdravotního stavu jednotlivce a skupin, 
epidemiologická šet ení. Preventivní pracovn léka ské prohlídky a posuzování zdravotní      
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zp sobilosti k práci. Práce mladistvých, žen, osob staršího v ku, cizinc  a hendikepovaných. 
Preventivní a pracovní rehabilitace. 

Metodika vyšet ení pracovník  v rámci preventivních prohlídek a konziliárních             
vyšet ení (pracovní anamnéza, fyzikální klinické vyšet ení, program pomocných, laboratorních            
a speciálních vyšet ení). Zhodnocení výsledk . Vypracování záv ru o zdravotním stavu a návrh 
dalšího postupu. Vydávání léka ských posudk . Opravné prost edky. Práce v elektronickém 
systému Národního registru nemocí z povolání.  

Zásady organizace první pomoci, opat ení pro p ípad nehod, standardní metodika první 
pomoci, vybavení lékárni ek. 

Minimální po et samostatných úkon  pro zvládnutí základních dovedností 

Základní dovednosti Po et osob 

Klinická vyšet ení. 

100 osob z r zných pra-
coviš  v rámci pracov-
n léka ských prohlídek 

a osob s podez ením  
na nemoc z povolání,  

s uznanou nemocí  
z povolání, nebo s jiným 

poškozením zdraví  
z práce 

Zát žová prstová pletysmografie. 30 

Prahová tónová audiometrie.  30 

Ú ast na specializovaných vyšet eních p i podez eních na nemoc 
z povolání provád ných dermatovenerologem, neurologem,  
ortopedem a otorinolaryngologem. 

20 

Ú ast na hodnocení RTG snímk  plic. 100 

Spirometrická vyšet ení, v etn  k ivky pr tok-objem. 50 

Zát žový EKG test ke stanovení t lesné zdatnosti. 10 

 

4 Všeobecné požadavky 

 
Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru:  

 má znalosti právních p edpis  Evropské unie, p edpis  vydávaných Ministerstvem 
zdravotnictví, Ministerstvem životního prost edí, pop . jinými ú ady státní správy  
ve vztahu k oblasti zdravotnictví, 

 osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, osvojí si 
základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání dat, odbor-
ných informací a komunikace, 

 má základní znalosti posudkového léka ství, léka ské etiky, právních p edpis  plat-
ných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví. 
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5 Potvrzení hodnocení o pr b hu vzd lávání v nástavbovém 
oboru 

 
Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele v akreditovaném za ízení. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 

 záznamy o absolvované praxi a provedených výkonech do pr kazu odbornosti       
(odborný index) v šestim sí ních intervalech. 

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou         
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí, 

 p edložení potvrzení (evidence) o provedených výkonech, 

 potvrzení o absolvování kurz  a vzd lávacích akcí (viz tab. ást II.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška 

 teoretická ást – 3 odborné otázky, 

 praktická ást – posouzení zdravotního stavu zam stnance ve vztahu k jeho            
 konkrétní práci (pracovní prost edí, fyzická a psychická zát ž,   
 další rizikové faktory). 

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd láváním 
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou 
zp sobilost 

           Absolvováním nástavbového oboru léka i získávají zvláštní specializovaná zp sobilost 
pro vymezené innosti, které prohlubují a dopl ují získanou specializovanou zp sobilost.      
Absolvent nástavbového oboru pracovní léka ství získává zvláštní specializovanou zp sobilost, 
která ho oprav uje k samostatné práci v ambulantní sfé e nebo na l žkových pracovištích       
pracovního léka ství a je kompetentní v souladu s platnou legislativou rozpoznávat a hodnotit 
rizika poškození zdraví na pracovištích, posoudit zdravotní zp sobilost zam stnance k práci, 
provád t komplexní pracovn léka ské služby, provád t prevenci, diagnostiku, lé bu                        
a dispenzarizaci nemocí z povolání a dalších poškození zdraví z práce, navrhovat a ídit   
preventivní a zdraví podporující programy. 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení 

Vzd lávání v nástavbovém oboru zajiš uje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná práv-
nická nebo fyzická osoba, které ministerstvo ud lilo akreditaci (dále jen „akreditované za í-
zení). Akreditované za ízení zajiš ující výuku školenc  musí zajistit školenci absolvování vzd -
lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále umožn ní 
studia a pobytu v jiném akreditovaném za ízení, které m že poskytovat ást p ípravy, která není 
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dostupná ve vlastním akreditovaném za ízení.  

Požadavky na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb poskytovatele zdravot-
ních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 99/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o požadav-
cích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb a další požadavky pro pot eby 
vzd lávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1, 7.2 a 7.3. 

Požadavky na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení poskytovatele 
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 92/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  
o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení a kontaktních 
pracoviš  domácí pé e a další požadavky pro pot eby vzd lávání v nástavbovém oboru jsou 
uvedeny v kapitolách 7.1, 7.2 a 7.3. 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení nebo prodloužení akreditace je vzd lávací plán, který 
vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona . 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným 
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované za ízení nezajiš uje 
nápl  vzd lávacího programu samo). 

     7.1 Akreditované za ízení (AZ) zabývající se pracovn léka skými službami*  

 

 

 

 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má specializovanou zp sobilost nebo zvláštní 

odbornou zp sobilost nebo zvláštní specializovanou 

zp sobilost v oboru pracovní léka ství a minimáln  3 roky 

praxe v oboru od získání specializované zp sobilosti  

nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné zp sobilosti 

nebo zvláštní specializované zp sobilosti a s minimálním 

úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.  

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci 

pracovišt  profesním životopisem a p ehledem svých 
odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Poskytovatel pracovn léka ských služeb zajiš uje innosti  
dle § 57 zákona .373/2011 Sb. v platném zn ní.

 

 

 

Požadované 
výkony  

 Pracovn léka ské prohlídky osob r zných profesních skupin.  

 Posouzení rizik na pracovištích vyšet ovaných osob, nabídka 
preventivních program , zajišt ní výuky první pomoci  
v podnicích, konzulta ní innost v otázkách ochrany zdraví  
p i práci.  

 Posuzování zdravotní zp sobilosti k práci a ke služb   
podle platných p edpis  a další úkony podle zákona  
. 373/2011 Sb. a vyhlášky 79/2013 Sb. v platném zn ní. 

Vystavování léka ských posudk , opravné prost edky.

Jiné 
požadavky 

 AZ poskytuje pracovn léka ské služby nejmén  1000 
zam stnanc m, z nichž alespo  300 je za azeno v kategorii 
2R, 3 nebo 4 dle vyhlášky . 432/2003 Sb., v platném zn ní, 
kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test , 
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podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní 
biologických expozi ních test  a náležitosti hlášení prací  
s azbestem a biologickými initeli.

*dle zákona . 373/2011 Sb. 

       7.2 Akreditované za ízení p ipravující podklady pro hodnocení zdravotních 

             rizik p i práci* 

 

 

 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má specializovanou zp sobilost v oboru pracovní 
léka ství a min. 3 roky praxe v oboru od získání specializované 
zp sobilosti nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru pracovní 
léka ství a min. 1 rok praxe v oboru od získání zvláštní odborné 
zp sobilosti v oboru pracovní léka ství a s minimálním úvazkem 
ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.  

 Pom r školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.  

 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci 
pracovišt  profesním životopisem a p ehledem svých 
odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 

 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Zajiš uje vyšet ování a m ení složek pracovních podmínek, 
vyšet ování biologického materiálu a provád ní biologických 
expozi ních test  pro ú ely výkonu státního zdravotního dozoru 
a ke sledování ukazatel  zdravotního stavu, monitorování vztah  
zdravotního stavu a faktor  pracovního prost edí a pracovních 
podmínek, p ípravu podklad  pro hodnocení zdravotních rizik. 

 Umož uje získání znalosti a absolvování výkon  uvedených  
v ástech 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.

Požadované 
výkony 

 Hodnocení pracovního prost edí a pracovní innosti  
na konkrétních pracovištích (osv tlení, hluk, vibrace, prašnost, 
toxické látky, teplotn  vlhkostní podmínky, celková fyzická  
a lokální svalová zát ž, ergonomické parametry pracovního 
místa, pracovní poloha, neuropsychická a senzorická zát ž a jiné, 
zejména hodnocené podle kategorizace prací) zejména s ohledem 
na zdravotní rizika, návrhy nápravných a preventivních opat ení.

  *dle § 86 zákona .258/2000 Sb. v platném zn ní 

        7.3 Akreditované za ízení  poskytující zdravotní služby v oboru pracovní 

              léka ství v etn  posuzování a uznávání nemocí z povolání

 

 

 

 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má specializovanou zp sobilost v oboru pracovní 
léka ství a min. 3 let praxe v oboru od získání specializované 
zp sobilosti nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru pracovní 
léka ství a min. 1 rok praxe v oboru od získání zvláštní odborné 
zp sobilosti v oboru pracovní léka ství a s minimálním úvazkem 
ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.  

 Pom r školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.  

 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci 
pracovišt  profesním životopisem a p ehledem svých odborných 
a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.
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Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Zajiš uje pracovn léka ské služby v etn  posuzování a uznávání 
nemocí z povolání. Umož uje získání znalostí vedených v ásti 
3.2.3.

 

 

Požadované 
výkony 

 Hodnocení pracovního prost edí a pracovní innosti  
na konkrétních pracovištích (osv tlení, hluk, vibrace, prašnost, 
toxické látky, teplotn  vlhkostní podmínky, celková fyzická  
a lokální svalová zát ž, ergonomické parametry pracovního 
místa, a pracovní polohy, neuropsychická a senzorická zát ž  
a jiné). 

 Pracovn léka ské prohlídky osob r zných profesních skupin 
vyhláška . 79/2013/.

 

Jiné požadavky 
 Výkony umož ující zajišt ní komplexní pracovn léka ské pé e 

dle platných právních p edpis  a standardních postup . 

 

8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální 
zabezpe ení a technické a v cné vybavení pro jejich realizaci  
- charakteristika 

 
8.1  Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná resuscitace 
v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).  

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, diagnostické po-
stupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhala ní 
trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie 
plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza., tera-
peutické postupy, principy um lé plicní ventilace. 

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous 
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické p ístupy. 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, kon etin, polytrauma, 
poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 

Hromadné postižení zdraví/osob, základy ešení v p ednemocni ní a asné nemocni ní neod-
kladné pé i (PNP a NNP). 

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová p ipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) 
a zdravotnických za ízení (ZZ). 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 

Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 
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Praktická výuka. 

Celkem 20 hodin, nebo e-learning

Znalosti získané v kurzu se ov ují po ukon ení testem. 
 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Léka ská první pomoc 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru 
anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejmén  5 let, pop ípad  se specializovanou 
zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

 Garant kurzu má specializovanou zp sobilost v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání 
léka e v oboru specializace.

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku. 
 U ebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující 
praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem 
sledovaných vitálních funkcí, zejména respira ních a ob hových k objektivizaci ú innosti 
provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né vyhodnocení. 

 Model musí umožnit nácvik: 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 

tubusu, laryngeální masky, v etn  intuba ní a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ trans-

portním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí v etn  novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 

- punkci pneumotoraxu, 

- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (sub-

clavia, jugularis interna), vena femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 

- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie  

a elektroimpulzoterapie. 

 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí.

 

8.2   Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  

P edm t 

Legislativa. 

Základní právní p edpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. 

Organizace poskytování zdravotních služeb a ízení zdravotnictví. 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí pé e). 

Poskytování zdravotní pé e bez souhlasu, omezovací prost edky. 

Povinná ml enlivost zdravotnických pracovník . 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. 

Náležitá odborná úrove  (lege artis). 
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Stížnosti ve zdravotnictví. 

Právní odpov dnost léka e a poskytovatele zdravotních služeb. 

Poskytování zdravotní pé e v Evropské unii a p eshrani ní zdravotní pé e. 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní. 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojišt ní. 

Plátci zdravotního pojišt ní, práva a povinnosti pojišt nc . 

Systém úhrad zdravotní pé e. 

Systém sociálního zabezpe ení a léka ská posudková služba. 

Nemocenské pojišt ní. 

D chodové pojišt ní. 

Sociální pomoc a sociální služby. 

Léka ská etika. 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovník . 

Základní principy a etické zásady. 

Etické problémy sou asné medicíny. 

Komunikace ve zdravotnictví. 

Základní principy a specifika. 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými. 

Krizová komunikace. 

Celkem 12 hodin, nebo e-learning

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické legis-
lativy, etiky a komunikace 

Personální zabezpe ení 

 Minimáln  2 lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, 
s vysokoškolským vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole 
v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í, pokud je takové vzd lání v eské republice 
uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. Lekto i 
zdravotnického práva dokládají p ehled publika ní innosti za posledních 5 let a pedagogickou 
innost.  

 Sou ástí lektorského týmu musí být lekto i s ukon eným vysokoškolským vzd láním p íslušného 
zam ení a odbornou praxí nejmén  5 let v oblasti p ednášeného tématu (etika, komunikace a 
sociální zabezpe ení).

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku.
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8.3  Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále 
jen „NL“) a lé ba závislostí 

P edm t 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 

P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotli-
vých medicínských obor , možnosti prevence. 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 

Záv r kurzu, shrnutí. 

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého uží-
vání návykových látek a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, pop ípad  
se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice.

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku.

 

8.4  Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t 

Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Riziko nádorových a d di ných onemocn ní. Veli iny a jednotky použí-
vané pro pot eby radia ní ochrany. Koncepce radia ní ochrany, základní principy radia ní 
ochrany, legislativní rámec léka ského a neléka ského ozá ení.  

Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický charakter léka ského 
ozá ení, radia ní ochrana pacient . Léka ská pomoc fyzickým osobám ozá eným p i radia ní mi-
mo ádné události. Radiologická událost, p í iny a možné následky. 

Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  ionizujícího zá ení – význam 
indika ních kritérií (V stník MZ). Výb r optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality 
využívající neionizující zá ení. Informování pacient . 

Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany (radiologické standardy, diagnos-
tické referen ní úrovn ). Ozá ení d tí, t hotných a kojících žen (specifika, opat ení, zd vodn ní). 
Velikosti dávek pacient  pro typické radiologické postupy. 

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
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Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru 
radiologie a zobrazovací metody, pracovní léka ství, nukleární medicína a radia ní onkologie. 

 Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. 
 Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyu ovanému 
tématu.

Technické vybavení

 U ebna pro teoretickou výuku.

 
8.5  Program kurzu Pracovní léka ství  

P edm t 
Minimální 

po et hodin 

Pracovní léka ství a pracovn léka ské služby, principy ochrany  
a podpory zdraví p i práci, uspo ádání pracovn -léka ské pé e v R, p ehled 
inností pro zam stnavatele a pracovníky, innosti v rámci ochrany ve ejného 

zdraví. P ehled zákonných požadavk  na ochranu zdraví p i práci – p ehled 
legislativních opat ení, orgány ochrany ve ejného zdraví a státní dozor 
v ochran  zdraví. 

2 

Analýza rizik p i práci – principy hodnocení pracovišt , pracovního místa, 
pracovní innosti, faktory pracovního prost edí, základní principy hodnocení 
expozice, úkoly pracovn -léka ské služby v hodnocení rizik, související 
legislativa. Kategorizace prací – legislativa, rizikové práce, jejich evidence, 
m ení pro ú ely kategorizace. Další hygienické požadavky na pracovní 
místo a pracovní prost edí. Organizace práce a pracovních postup . Prohlídky 
pracoviš , šet ení pracovních podmínek pro ú ely posuzování nemocí 
z povolání. 

3 

Poškození zdraví z práce, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání, 
pracovní úrazy, nemoci související s prací – principy a postupy p i uznávání 
profesionálních onemocn ní, odvolání proti rozhodnutí, povinnosti 
zam stnavatele, dopady pro zam stnance, související legislativa. 

Preventivní opat ení v pracovn léka ských službách – primární, sekundární, 
terciární prevence – principy prevence v podniku, úkoly léka e  
v pracovn léka ských službách, druhy a cíle preventivních prohlídek, osobní 
ochranné pracovní prost edky (OOPP), související legislativa. 

3 

Principy posuzování zdravotní zp sobilosti k práci, p i volb  povolání  
a p íprav  na povolání, posuzování zdravotní zp sobilosti u mladistvých, žen, 
hendikepovaných pracovník , starších pracovník , související legislativa. 

1 

Fyziologie práce – fyzická zát ž, pracovní polohy, ergonomie práce  
– charakteristika, m ení a hodnocení expozice, limity pro pracovní prost edí, 
kategorizace prací, p sobení na lov ka, profesionální onemocn ní, nemoci 
související s prací, preventivní opat ení, související legislativa. 

2 
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Psychická a senzorická zát ž – práce na sm ny, no ní práce, stres, práce se 
zobrazovacími jednotkami apod. – charakteristika, m ení a hodnocení 
expozice, limity pro pracovní prost edí, kategorizace prací, p sobení  
na lov ka, profesionální onemocn ní, nemoci související s prací, preventivní 
opat ení, související legislativa. 

1 

Hluk, vibrace – charakteristika, m ení a hodnocení expozice, limity  
pro pracovní prost edí, kategorizace prací, p sobení na lov ka, profesionální 
onemocn ní, nemoci související s prací, preventivní opat ení (v . OOPP), 
související legislativa. 

2 

Neionizující zá ení – elektromagnetické zá ení, ultrafialové a infra ervené 
zá ení, lasery – charakteristika, m ení a hodnocení expozice, limity  
pro pracovní prost edí, kategorizace prací, p sobení na lov ka, profesionální 
onemocn ní, nemoci související s prací, preventivní opat ení, související 
legislativa. 

1 

Mikroklimatické podmínky – tepelná pohoda, v trání, vytáp ní. 
Klimatizovaná pracovišt . Osv tlení – charakteristika, m ení a hodnocení 
expozice, limity pro pracovní prost edí, kategorizace prací, p sobení  
na lov ka, onemocn ní, nemoci související s prací, preventivní opat ení (v . 
OOPP), související legislativa. Poskytování ochranných nápoj . 

2 

Prach – charakteristika, m ení a hodnocení expozice, limity pro pracovní 
prost edí, kategorizace prací, p sobení na lov ka, profesionální 
onemocn ní, preventivní opat ení, používání OOPP, související legislativa. 

2 

Chemické látky – charakteristika, m ení a hodnocení expozice, limity  
pro pracovní prost edí, kategorizace prací, p sobení na lov ka, profesionální 
onemocn ní, preventivní opat ení, používání OOPP, související legislativa. 
Bezpe nostní listy. Biologické expozi ní testy. 

2 

Biologi tí initelé – charakteristika, hodnocení expozice, limity  
pro pracovní prost edí, kategorizace prací, p sobení na lov ka, profesionální 
onemocn ní, preventivní opat ení, související legislativa. 

1 

Onemocn ní z dlouhodobého nadm rného p et žování a vibrací – tunelové 
syndromy, epikondylitidy, artrózy, sekundární Raynaud v syndrom, p íklady 
profesionální expozice, klinické projevy, charakteristika, diagnostika, kritéria 
pro uznávání nemoci z povolání a ohrožení nemoci z povolání, lé ba, 
prognóza, prevence, preventivní prohlídky, kontraindikace. 

3 

Profesionální poškození sluchu z hluku – charakteristika, p íklady 
profesionální expozice, klinické projevy, diagnostika, kritéria pro uznávání 
nemoci z povolání a ohrožení nemoci z povolání, lé ba, prognóza, prevence, 
preventivní prohlídky, kontraindikace. 

1 

Profesní intoxikace – charakteristika vybraných profesionálních otrav, 
p íklady profesionální expozice, klinické projevy, diagnostika, kritéria pro 
uznávání nemoci z povolání a ohrožení nemoci z povolání, lé ba, akutní, 

2 
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prognóza. Antidota. Prevence. Preventivní prohlídky, kontraindikace, 
biologické expozi ní testy (BET). 

Karcinogeny, mutageny – charakteristika, p íklady profesionální expozice, 
klinické projevy, diagnostika, kritéria pro uznávání nemoci z povolání, lé ba, 
prognóza, prevence, preventivní prohlídky.  

1 

Profesionální onemocn ní dýchacího ústrojí – pneumokoniózy, alergická 
onemocn ní, nádory, charakteristika, p íklady profesionální expozice, 
klinické projevy, diagnostika, kritéria pro uznávání nemoci z povolání, lé ba, 
prognóza, prevence, preventivní prohlídky, kontraindikace, profesní 
inhala ní alergeny. Ochrana dýchacích cest. 

2 

Kožní nemoci z povolání – charakteristika, p íklady profesionální expozice, 
klinické projevy, diagnostika, kritéria pro uznávání nemoci  
z povolání, lé ba, prognóza, prevence, preventivní prohlídky – 
kontraindikace. Nej ast jší profesní kožní alergeny. Ochrana k že. 

1 

Infek ní nemoci z povolání. Cestovní medicína – charakteristika vybraných 
nákaz, situace v R, p íklady profesionální expozice, klinické projevy, 
diagnostika, kritéria pro uznávání nemoci z povolání, lé ba, prognóza, 
prevence, preventivní prohlídky – kontraindikace, nápl , frekvence. 
O kování. Práce v klimaticky a epidemiologicky náro ných oblastech v 
zahrani í. 

2 

Vyšet ovací metody v pracovním léka ství – spirometrie, prstová 
pletysmografie, audiometrie, EMG – postup, hodnocení, praktické ukázky. 

2 

Problematika škodlivého užívání návykových látek a závislostí v práci – 
nej ast ji zneužívané látky (alkohol, drogy, léky), pracovn -právní aspekty, 
možnosti prevence. 

1 

Celkem           37 

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Pracovní léka ství 

Personální zabezpe ení 

 Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru pracovní léka ství (d íve hygiena práce a nemoci  
z povolání). Zdravotni tí pracovníci neléka ských profesí se specializovanou zp sobilostí  
ve vyu ované problematice. 

 Pracovníci orgán  ochrany ve ejného zdraví se specializovanou zp sobilostí v oboru hygiena  
a epidemiologie, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice a praxí  
v oboru nejmén  10 let.

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních test  Vybrané 
kapitoly z pracovního léka ství díl 1 –4, IPVZ Praha, 2015. 
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Nemoci z povolání v eské republice dostupné na www.szu.cz  

Odborné asopisy  

asopis léka  eských 

JAMA CS 

Pracovní léka ství 

Praktický léka , Practicus 

Vnit ní léka ství  

Zahrani ní asopisy (p ístupné na webových stránkách Spole nosti pracovního léka ství LS JEP: 
http://www.pracovni-lekarstvi.cz/) 

Právní p edpisy  

Zákon . 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném zn ní.  

Vyhláška 79/2013 Sb. o provedení n kterých ustanovení zákona . 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, (vyhláška o pracovn  léka ských službách a n kterých druzích posudkové 
pé e), v platném zn ní.  

Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, v platném 
zn ní. 

Zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon ,  
v platném zn ní. 

Zákon . 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném zn ní.  

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , v 
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platném zn ní.  

Zákon . 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení (atomový zákon) 
a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , v platném zn ní.  

Vyhláška . 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavk  na postup p i posuzování a uznávání 
nemocí z povolání a okruh osob, kterým se p edává léka ský posudek o nemoci z povolání,  
podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti léka ského  
posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání, v platném zn ní.  

Na ízení vlády . 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném zn ní.  

Na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací,  
v platném zn ní.  

Na ízení vlády . 291/2015 Sb. o ochran  zdraví p ed neionizujícím zá ením, v platném zn ní. 

Zákon . 263/2016 Sb. Atomový zákon, v platném zn ní. 

Vyhláška . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test , podmínky odb ru biologického materiálu  
pro provád ní biologických expozi ních test  a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
initeli, v platném zn ní.  

Vyhláška . 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány t hotným zam stnanky-
ním, zam stnankyním, které kojí, a zam stnankyním-matkám do konce devátého m síce  
po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zam stnanc m,  
a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zam stnanci výjime n  tyto práce konat z d vodu 
p ípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).  
Vyhláška Ministerstva zahrani ních v cí . 145/1988 Sb., o Úmluv  o závodních zdravotních služ-
bách ( .161). 

Vyhláška . 537/2006 Sb., o o kování proti infek ním nemocem, v platném zn ní.  

Zákon . 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  
o zdravotních službách) v platném zn ní.  

Vyhláška . 277/2004 o stanovení zdravotní zp sobilosti k ízení motorových vozidel, zdravotní 
zp sobilosti k ízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti léka ského potvrzení osv d-
ujícího zdravotní d vody, pro n ž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla p ipoutat bez-

pe nostním pásem (vyhláška o zdravotní zp sobilosti k ízení motorových vozidel). 

Metodické opat ení Ministerstva zdravotnictví . 9/2003 Stanovení nejmén  st edního stupn   
závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu (uvedeno ve V stníku Ministerstva zdravot-
nictví, ástka 10/2003). 

Metodické opat ení Ministerstva zdravotnictví . 8/2003 Posuzování dynamiky vývoje pneumo-
konióz (uvedeno ve V stníku Ministerstva zdravotnictví, ástka 10/2003). 

Metodické opat ení Ministerstva zdravotnictví . 11/2004 Zajišt ní jednotného postupu  
p i ov ování podmínek vzniku onemocn ní pro ú ely posuzování nemocí z povolání a ohrožení 
nemocí z povolání (uvedeno ve V stníku Ministerstva zdravotnictví, ástka 11/2004). 
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