Studijní program

:

Veřejné zdravotnictví

Název předmětu

:

Posudkové lékařství a posuzování zdravotního
stavu

Rozvrhová zkratka :

PRL/ZDA24

Rozvrh výuky

:

21 hodin seminářů

Zařazení výuky

:

2. ročník, zimní semestr, akademický rok
2022/2023

Počet kreditů

:

3

Forma výuky

:

Semináře

Vyučující:

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. – garant předmětu
MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D.

Výuka:

Termín
1 16. 9. 2022
Pátek
16:00-18:15
TD-2.520
2 1. 10. 2022
Sobota
8:00-10:15
TD-2.520
3 22. 10. 2022
Sobota
11:30-13:45
TD-2.517

Průběžná; výuka předmětu probíhá v učebnách na LF UP
(Dostavba TÚ)

Téma
Program a cíl předmětu, posudková
péče - součásti, lékařské posudky.
Posuzování zdrav. Způsobilosti k
výkonu povolání a k práci, posuzování
nemocí z povolání.
Základní pojmy (krátkodobá,
dlouhodobá nemoc). Statistické
informace z oblasti sociálního
zabezpečení a finanční náročnost
vyplacených dávek.
Pojistné systémy, organizace a
provádění sociálního zabezpečení
v rámci kompetencí ČSSZ. Posuzování
zdravotního stavu pro účely dočasné
pracovní neschopnosti, dopad na
pacienta a společnost, součinnost
orgánů nemocenského pojištění a
poskytovatelů zdravotních služeb,
ukázka systémů evidence. Posuzování
zdravotního stavu pro stanovení
invalidity – zdravotní, společenský,
ekonomický, právní, sociální, pracovní
dopad. Postup při podání žádosti
občanem o dávku sociálního

Poč. hod.
Vyučující
3
Nakládalová
Pastorková

3

Pastorková

3

Pastorková

4 7. 1. 2023
Sobota
8:00- 10:15
TD-2.517

5 21. 1. 2023
Sobota
8:00- 12:30
TD-2.517

6 4. 2. 2023
Sobota
8:00- 10:15
TD-2.517

zabezpečení, průběh řízení, výsledek,
opravné prostředky.
Praktické ukázky posuzování.
Nepojistné systémy, organizace a
provádění sociálního zabezpečení
v rámci kompetencí ÚP.
Postup při podání žádosti občanem o
dávku sociálního zabezpečení, průběh
řízení, výsledek, opravné prostředky.
Posuzování zdravotního stavu pro účely
dávek sociál. zabezpečení v oblasti tzv.
nepojistných systémů – příspěvek na
péči (stanovení stupně závislosti),
průkaz osoby se zdravotním postižením,
příspěvek na zvláštní pomůcku.
Mezinárodní klasifikace nemocí a
funkčních schopností a disability.
Spolupráce ošetř. lékařů, zaměstnavatelů
a poskytovatelů pracovnělékařských
služeb v případě dočasné pracovní
neschopnosti (prezentace kazuistik).
Modelové situace na zvolená témata
s aktivním zapojením studentů. Shrnutí
bazálních informací.

3

Pastorková

6

Pastorková /4/
Nakládalová /2/

3

Pastorková

Způsob ukončení:

Kolokvium

Podmínky ukončení:

Absence na seminářích a cvičeních jsou tolerovány do 10 %
povinné výuky bez nutnosti omluvy a náhrady. Pokud
student zmešká další výuku ze zdravotních či jiných
závažných důvodů, pak ji musí nahradit za předpokladu
řádné omluvy.
Náhrada absence nad rámec bude probíhat formou
samostudia a konzultace s přezkoušením, eventuálně
vypracováním seminární práce na zadané téma související
se zameškanou výukou.
V případě omluvy nepřítomnosti ve výuce se obracejte na
doc. MUDr. Marii Nakládalovou, Ph.D., e-mail:
marie.nakladalova@upol.cz
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