Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva – otázky SRZk 2016/2017
A. Medicínské právo
1. Vztah lékař – pacient, historický vývoj, právní mezníky, trendy
2. Hierarchie právních a jiných předpisů ve zdravotnictví, vymezení, závaznost
3. Základní práva a povinnosti zdravotnického pracovníka, vymezení
4. Náležitá odborná úroveň (lex artis), vymezení, závaznost
5. Poučení pacienta, právo na informace, rozsah, terapeutické privilegium
6. Informovaný souhlas pacienta se zdravotním výkonem, forma, náležitosti
7. Odmítnutí zdravotního výkonu pacientem, forma, náležitosti
8. Dříve vyslovené přání, podmínky, závaznost
9. Odmítnutí přijetí a ukončení péče o pacienta, podmínky
10. Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta, převzetí do ústavní péče,
omezovací prostředky, podmínky
11. Poskytování zdravotních služeb osobám nezletilým, souhlas zákonných zástupců,
podmínky
12. Poskytování zdravotních služeb osobám s omezenou svéprávností, souhlas opatrovníka,
podmínky
13. Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, vymezení, rozsah, sdělování informací se
souhlasem pacienta
14. Poskytování informací ve zdravotnictví bez souhlasu pacienta, podmínky, rozsah
15. Vedení zdravotnické dokumentace, forma, náležitosti, skartace
16. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, podmínky, omezení informací
17. Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, druhy, obecné
předpoklady vzniku odpovědnosti
18. Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví, náhrada škody a nemajetkové újmy na
zdraví
19. Trestní odpovědnost lékaře, podmínky vzniku, trestné činy ve zdravotnictví
20. Disciplinární odpovědnost lékaře, charakteristika, sankce
21. Stížnosti ve zdravotnictví, nezávislý odborník, nezávislá odborná komise
22. Darování, odběry a transplantace tkání a orgánů inter vivos, základní podmínky a principy
23. Darování, odběry a transplantace tkání a orgánů ex mortuo, základní podmínky a principy
24. Umělé přerušení těhotenství, základní podmínky, právní aspekty
25. Asistovaná reprodukce, podmínky výkonu, právní aspekty,
26. Zásahy do reprodukčních orgánů (sterilizace, kastrace, změna pohlaví), právní aspekty,
základní principy
27. Ověřování nezavedených metod na pacientovi, podmínky, povinnosti poskytovatele
zdravotních služeb
28. Postup při úmrtí, prohlídka těla zemřelého, její zajištění a povinnosti lékaře
29. Problematika provádění pitev, druhy, základní podmínky
30. Práva a povinnosti pacientů v ČR, specifická dílčí práva, možnosti omezení

B. Veřejné zdravotnictví - organizace zdravotnictví
1. Organizace a řízení zdravotnictví v ČR, působnost správních orgánů
2. Poskytovatelé zdravotních služeb, struktura, členění
3. Smluvní poskytovatelé zdravotní pojišťovny, vymezení, výběrové řízení
4. Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb, charakteristika
5. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, podmínky, odejmutí a zánik oprávnění
6. Základní předpoklady výkonu povolání lékaře, charakteristika
7. Systém vzdělávání lékařů v ČR, formy, členění
8. Česká lékařská komora, postavení, práva a povinnosti členů komory
9. Ekonomika zdravotnického zařízení, základní pojmy, struktura příjmů a nákladů
10. Financování zdravotních služeb v ČR, formy financování, spoluúčast pacientů
11. Výdaje na zdravotnictví v ČR, mezinárodní srovnání
12. Kvalita a bezpečí zdravotních služeb, základní principy sledování a řízení kvality,
motivace
13. Systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR, podmínky, oprávněné
osoby
14. Management zdravotnických zařízení, organizační struktura
15. Postavení fakultních nemocnic, centra vysoce specializované péče, charakteristika
16. Komunikace ve zdravotnictví, základní principy, specifika
17. Základní typy komunikace ve zdravotnictví, členění, charakteristika
18. Systém veřejného zdravotního pojištění, základní principy, charakteristika
19. Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění, rozsah, podmínky
20. Plátci zdravotního pojištění, vymezení, povinnosti
21. Systém úhrad zdravotní péče, principy, formy úhrady
22. Práva a povinnosti pojištěnce, náhrada nákladů vynaložených v důsledku protiprávního
jednání
23. Poskytování zdravotní péče v EU, základní principy, rozsah nároků
24. Zdravotní pojištění cizinců, podmínky poskytování péče a úhrady nákladů
25. Poskytování zdravotních služeb v ČR, volba poskytovatele a její omezení, časová a místní
dostupnost
26. Zdravotní péče v ČR, druhy zdravotní péče a jejich členění, základní formy,
charakteristika
27. Léčivé přípravky, podmínky registrace, úhrada
28. Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče, neregistrované léčivé
přípravky, off-label užití, podmínky
29. Zdravotnické prostředky, podmínky registrace, úhrada
30. Národní zdravotnický informační systém, registry, podmínky předávání údajů

C. Veřejné zdravotnictví - sociální lékařství
1. Veřejné zdravotnictví, definice, vymezení, základní charakteristika oboru
2. Zdraví a nemoc, definice, hlavní determinanty ovlivňující zdravotní stav populace
3. Demografický vývoj v ČR, předpokládané dopady na zdravotní a sociální péči
4. Zdravotní stav populace v ČR, celková charakteristika, hlavní problémy a zdravotní rizika
5. Základní demograficko-statistické ukazatele, mezinárodní srovnání
6. Základní principy fungování zdravotnictví v ČR, zdravotní politika, priority
7. Podpora zdraví, principy a východiska, Národní program zdraví, akční plány
8. Úloha a nástroje WHO v podpoře zdraví, Zdraví 2020, komunitní projekty
9. Národní zdravotní služba, charakteristika
10. Zdravotnické systémy založené na všeobecném zdravotním pojištění, charakteristika
11. Tržní zdravotnictví, liberální model, charakteristika
12. Současné trendy ve vývoji zdravotnických systémů, jejich srovnání a hodnocení
13. Zdravotně – sociální péče, principy, vzájemná návaznost
14. Sociální služby, principy, druhy, legislativa
15. Sociální dávky, cílové skupiny, druhy, legislativa
16. Zdravotní a sociální charakteristika seniorů, systém péče
17. Sociální služby pro seniory, charakteristika
18. Zdravotní a sociální charakteristika osob s postižením, systém péče
19. Zdravotní a sociální charakteristika příslušníků národnostních menšin a etnických skupin,
systém péče
20. Zdravotní a sociální charakteristika migrantů a žadatelů o azyl, systém péče
21. Bezdomovectví jako závažný zdravotní a sociální problém současnosti
22. Zdravotní a sociální charakteristika populace dětského věku
23. Základní potřeby a práva dítěte
24. Význam rodiny pro vývoj dítěte
25. Rizikové a ohrožené dítě, charakteristika, faktory ohrožení
26. Systém péče o dítě s postižením a jeho rodinu
27. Chronicky nemocné a sociálně maladaptované dítě, charakteristika
28. Institucionální péče o děti, vymezení
29. Náhradní rodinná péče, formy, podmínky
30. Syndrom CAN a jiné formy násilí na dítěti

