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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
v oboru
EPIDEMIOLOGIE

1. 	Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru epidemiologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v užití epidemiologické metodologie a obecné a speciální epidemiologie infekčních nemocí, umožňujících samostatnou činnost                   na epidemiologických pracovištích zařízení ochrany veřejného zdraví a pracovištích sledování zdravotního stavu populace. 
2. 	Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru  epidemiologie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle                § 83 a zákoníku práce.
Podmínkou pro získání specializace v oboru epidemiologie je zařazení do tohoto oboru    a absolvování praxe v minimální délce 5 let, z toho:
povinná praxe v oboru
12 měsíců úvodní povinné praxe v rámci společného hygienicko-epidemiologického základu na akreditovaných pracovištích zařízení ochrany veřejného zdraví a nebo na pracovištích sledování zdravotního stavu populace (hygiena komunální, hygiena výživy, hygiena práce a epidemiologie).
24 měsíců na epidemiologickém pracovišti zařízení veřejného zdraví nebo na epidemiologickém pracovišti těch zdravotnických zařízení a Krajských hygienických stanic, která provádějí epidemiologická šetření či řeší epidemiologické studie, z toho 
12 měsíců na epidemiologickém pracovišti vyššího typu, pokud je mateřským pracovištěm školence územní pracoviště KHS.
povinná doplňková praxe v dalších oborech 
3 měsíce – chirurgické oddělení,
3 měsíce – interní oddělení,
4 měsíce – infekční oddělení,
2 měsíce – lékařské mikrobiologie,
účast na vzdělávacích aktivitách
-	povinné kurzy Aktuální epidemiologická problematika a Epidemiologická metodologie (v IPVZ) - 2 týdny,
-	povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny,
-	povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den,
-	doporučené další odborné akce pořádané IPVZ, ČLS JEP, ČLK, atd.
3. 	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
Teoretické znalosti:
Po absolvování specializačního vzdělávání by lékař měl být schopen plně uplatnit epidemiologickou metodu práce, konkrétně:
	popsat demografickou strukturu dané populace a z ní vyvodit možné charakteristiky zdravotního stavu této populace,

znát základní principy identifikace životních podmínek a faktorů životního prostředí, které mohou, buď negativně (rizikové faktory) nebo pozitivně, ovlivnit zdravotní stav populace,
identifikovat zdroje dat, zhodnotit jejich spolehlivost a určit metodiku jejich sběru, třídění a způsobu hodnocení,
charakterizovat ukazatele extenzity a intenzity, provést výpočet ukazatelů demografických a ukazatelů nemocnosti a úmrtnosti,
znát metodu časových řad a umět ji použít; umět zhodnotit trend nemocnosti a úmrtnosti
určit vhodný způsob prezentace dat,
provést zhodnocení nemocnosti a úmrtnosti podle základních deskriptivních charakteristik (osoba, místo, čas) spolu s užitím standardizace,
na základě zjištěných asociací umět vyslovit hypotézu o možných příčinných vztazích mezi faktory a nemocí a vysvětlit vztahy mezi asociací a kauzalitou,
dokázat navrhnout vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci faktorů ovlivňujících riziko vzniku daného onemocnění, zdůvodnit výhody a nevýhody různých epidemiologických studií,
umět posoudit výsledky praktické aplikace epidemiologické metody práce (epidemiologické studie) při sledování zdravotního stavu populace,
určit vhodnost screeningového testu pro daný úkol s ohledem na jeho senzitivitu                  a specificitu a predikční hodnotu,
znát zásady náhodného výběru a umět použít různé metody tohoto výběru,
znát obvyklé zdroje systematických chyb (bias) a zavádějících faktorů (confounding) při plánování resp. hodnocení epidemiologických studií, znát způsoby jejich eliminace,
umět vypočítat standardní chybu a intervaly spolehlivosti, 
znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicemi a následkem, 
znát základy multifaktoriální analýzy,
	umět používat základní epidemiologický software.
Nedílnou součástí rozsahu znalostí epidemiologické metodologie je:
	znalost principů obecné epidemiologie infekčních nemocí,

zevrubná znalost epidemiologické charakteristiky, biologických vlastností původců, metod laboratorní diagnostiky, protiepidemických opatření všech nákaz u nás se běžně vyskytujících a u nákaz podléhajících Mezinárodnímu zdravotnímu řádu,
	orientační znalost epidemiologické charakteristiky, základních biologických vlastností původců, principů laboratorní diagnostiky a základních protiepidemických opatření nákaz pro nás exotických,
	znalost zásad problematiky dozoru nad hygienickými podmínkami ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče (pevné odpady, možná zdravotní rizika pro obyvatelstvo).
Požadovaný rozsah praktických dovedností:
a)  Prokázat schopnost praktické aplikace medicíny založené na důkazech:
aplikace principů epidemiologické metody v terénní praxi,
zvolit a provést optimální výběr souborů pro epidemiologické studie s ohledem                 na vyloučení zavádějících a zkreslujících faktorů a vlivu náhody,
indikace vhodného typu epidemiologické studie pro danou situaci; schopnost navrhnout obrysy protokolu studie,
kriticky zhodnotit výsledky epidemiologické studie,
orientace metod v souvislosti se sledováním jednotlivých aspektů zdravotního stavu populace resp. s přípravou epidemiologických studií,
	aplikace optimálních protiepidemických opatření v dané epidemiologické situaci, včetně zhodnocení jejich účinnosti.

b)  Uplatňování zásad epidemiologické surveillance v konkrétních situacích:
schopnost epidemiologického zdůvodnění imunopreventivních, resp. imunoprofylaktických opatření v různých epidemiologických situacích,
detailní znalost způsobů odběru a transportu biologického materiálu odebíraného v ohnisku nákazy,
schopnost nástinu komplexních opatření k potlačení výskytu nosokomiálních nákaz v daném zdravotnickém zařízení,
	schopnost komplexní interpretace epidemiologických, klinických a laboratorních dat pro danou situaci.
Požadované znalosti z ostatních oborů:
Infekce 
základní znalosti patogeneze infekčních onemocnění u nás se vyskytujících a závažných infekčních onemocnění exotických.
Lékařská mikrobiologie
orientační znalosti z obecné lékařské mikrobiologie,
schopnost indikace optimálních vyšetřovacích metod nákaz u nás se vyskytujících,
	schopnost interpretace laboratorních výsledků.
Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.
4.	Hodnocení specializačního vzdělávání
a)  Průběžné hodnocení školitelem – záznam o absolvované praxi do průkazu odbornosti v šestiměsíčních intervalech, hodnocení po skončení povinného společného základu.
b)  Předpoklady přístupu k atestační zkoušce 
-	absolvování povinných školicích akcí,
-	vypracování písemné práce/projektu z vlastní praxe (předložena nejméně 1 měsíc před termínem ústní zkoušky).
c)  Vlastní atestační zkouška
- teoretická část 	- 3 odborné otázky,
- praktická část 	- písemný test, 
- obhajoba projektu z vlastní praxe.
5. 	Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost 
Absolvent specializačního vzdělávání v  oboru epidemiologie je schopen připravovat, realizovat a vyhodnocovat surveillance programy a epidemiologické studie zaměřené             na prevenci infekčních nemocí a plánovat, provádět, řídit a kontrolovat protiepidemická opatření. 
Dále je způsobilý aplikovat principy medicíny založené na důkazech v přípravě, realizaci, hodnocení a interpretaci výsledků epidemiologických studií zaměřených                 na sledování zdravotního stavu populace.

