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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
v oboru
Veřejné zdravotnictví

1.	Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public Health), potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí ve zdravotnické soustavě.
Specializační vzdělávání je určeno pro lékaře, kteří zastávají řídící a organizační funkce ve zdravotnictví nebo se na ně připravují.
2.	Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle               § 83 a zákoníku práce.
Podmínkou k zařazení do oboru veřejné zdravotnictví je absolvování vzdělávacího programu v některém specializačním oboru nebo minimálně 2 roky společného základu, eventuelně 2 roky odborné praxe v oblasti zdravotnictví.
Celková délka specializačního vzdělávání je 5 let odborné praxe ve zdravotnictví a absolvování vzdělávacích modulů na akreditovaném pracovišti (15 týdnů).
Účast na vzdělávacích aktivitách:
	povinné specializační kurzy Veřejné zdravotnictví – modul I. –XV.,

povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny (pokud nebyl absolvován v rámci předchozího vzdělávacího programu),
	doporučené jsou další odborné akce pořádané IPVZ a ČLS JEP.
3.	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
Uchazeč o specializaci musí ovládat teoretické základy oboru veřejné zdravotnictví v rozsahu určeném náplní modulů I. – XV. a musí prokázat schopnosti jejich aplikace v konkrétních situacích a podmínkách jeho pracovního zařazení.
Organizace výuky:
A. Základní týdenní kurzy (moduly) jsou hlavní formou výuky. Probíhají v 15 týdenních soustředěních, z nichž zpravidla 4 dny jsou věnovány vlastní výuce a 1 den konzultacím   a individuálnímu studiu. Prvních XIV modulů je v 1 – 2 měsíčních intervalech soustředěno do 18 měsíců přípravy, 6 měsíců je vyhrazeno pro individuální zpracování atestační práce, pro konzultace, případně náhradní účast za neabsolvované moduly k dosažení potřebných kreditů, pro účast na volitelných kurzech nebo na absolvování praktických stáží.
Poslední (XI.) modul je věnován veřejné obhajobě atestačních prací přibližně 1 měsíc před vlastní atestační zkouškou.

Obsah 14 týdenních modulů, které jsou monotematicky zaměřené na nejdůležitější oblasti veřejného zdravotnictví:
Modul I: Úvod do veřejného zdravotnictví
obor veřejné zdravotnictví a jeho současné pojetí,
zdraví a nemoc: pojmy a jejich historicky podmíněné chápání, biologické, psychické a sociální souvislosti, etické aspekty zdraví,
determinanty zdraví, jejich povaha, dynamika a validita,
současné prioritní determinanty zdraví obyvatel ČR,
	dosavadní vývoj a současný obraz zdravotního stavu obyvatel ČR, jeho mezinárodní konfrontace a perspektivní vývojové tendence,
Modul II: Zdravotnická legislativa
ústavní systém ČR, Listina základních práv a svobod,
systém zdravotnického práva, vybrané otázky právní teorie,
vybrané otázky Evropského práva, trestního práva, daňového, pracovního, obchodního a občanského práva,
současná zdravotnická legislativa v ČR, nově připravované zákonné normy,
vybrané problémy zdravotního pojištění a speciální úseky zdravotnického práva (interrupce, ochrana před alkoholismem, odnímání orgánů atd.),
zákon o komorách,
	správa a správní řízení,
Modul III: Zdravotní politika
pojem, cíle, strategie a nástroje zdravotní politiky,
vývoj evropské a české zdravotní politiky,
současné problémy české zdravotní politiky,
evropské strategie SZO pro 21. století,
evropské zdravotnické systémy,
	regionální zdravotní politika,
Modul IV: Vzdělávání a výzkum ve zdravotnictví
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,
specifické aspekty postgraduálního vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví,
věda a výzkum ve zdravotnictví ČR v kontextu s mezinárodními výzkumnými programy,
organizace výzkumu v resortu zdravotnictví – IGA MZ ČR,
specifické aspekty výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví,
informační zdroje na Internetu, praktická práce s databázemi,
	prezentace projektů atestačních prací,
MODUL V: Ekonomické teorie a zdravotnictví
	vývoj evropského ekonomického myšlení 20. století,

makro a mikroekonomické přístupy,
neoliberální a neokeynesiánské přístupy,
institucionální ekonomie,
teorie racionálních očekávání,
teorie her a ekonomie,
veřejná ekonomie,
	veřejný a soukromý sektor v ekonomických vztazích ve zdravotnictví,
Modul VI: Zdravotnický management
zásady řízení a jejich aplikace v řízení organizace zdravotnického systému              a zdravotnického zařízení,
strategické řízení ve zdravotnictví,
řízení pomocí klíčových ukazatelů efektivity zdravotní péče,
personální management, teorie a praktický nácvik asertivních dovedností,
	styly řízení, řešení konfliktů, týmová spolupráce,

	management kvality zdravotní péče, problematika standardizace a akreditace,
	zdravotnický systém a jeho instituce,

MODUL VII: Hygiena a epidemiologie
povaha a validita faktorů zevního prostředí a jejich vliv na zdraví,
	hodnocení rizika v životním prostředí,

organizace a úkoly hygienické služby v systému péče o zdraví,
ochrana při práci, nemoci z povolání,
epidemiologie – legislativa, situace, metodologie,
očkovací programy a jejich efekt,
prevence a dohled u vybraných onemocnění,
	enviromentální zdraví – péče o zdravé životní prostředí,
MODUL VIII: Zdravotnická statistika a informatika
role a uplatnění statistiky a informatiky ve veřejném zdravotnictví,
základní statistické metody a jejich použití,
Národní zdravotnický informační systém, nemocniční informační systémy,
demografie a trendy populačního chování,
praktické využití informačního systému ve vybraných segmentech zdravotní péče   a příklady databází pro uživatele,
problematika ochrany dat,
	koncepce dalšího vývoje informační soustavy ve zdravotnictví,

MODUL IX: Prevence a podpora zdraví, komunitní péče
principy komunitního přístupu v péči o zdraví,
národní programy péče o zdraví,
projekty podpory zdraví (Zdravé město, Zdravá škola atd.) a jejich hodnocení,
prevence v oblasti významných skupin onemocnění (kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění, úrazy),
koncept komplexní rehabilitace,
sociomedicínské aspekty péče o zdraví seniorů,
	návaznost zdravotní a sociální péče,

MODUL X: Ekonomické koncepce zdravotnictví v ČR
vývoj ekonomické struktury zdravotnictví – instituce a vztahy,
veřejné zdravotnictví – klady a zápory,
	zdravotní pojištění,
	koncepce ekonomických regulací ve zdravotnictví z pohledu zdravotní politiky, včetně personální politiky, lékové politiky a problematiky zdravotnických prostředků, zejména přístrojů,
ekonomika zdravotnického zařízení,
	ekonomická strategie rozvoje zdravotnického zařízení,

MODUL XI: Problematika komunikace v medicíně a zdravotnictví
komunikační technologie, kyberprostor, internet, intranet, „PR on line“,
externí a interní komunikace, public relation, techniky PR, analýza mediální scény, tiskový mluvčí, tisková zpráva, tisková konference,
mediální trénink, moderování, facilitace, nácvik technik,
komunikace zdravotnického personálu s pacientem,
lobbying, fundraising,
	právní problematika,

MODUL XII: Aktuální problémy českého zdravotnictví
flexibilně inovovaný program, zaměřený na významné události ve sféře veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky v průběhu dosavadního specializačního vzdělávání,
aktuální priority českého zdravotnictví,
	miniprojekt, seznámení s přípravou atestační práce,

MODUL XIII:
MODUL XIV:
Oba moduly jsou svým obsahem diferencovaně zaměřené na dva tematické okruhy volitelné podle pracovního zařazení a zájmu posluchačů:
	směr manažerský:

vybrané otázky financování zdravotnictví, zdravotního pojištění, ekonomiky zdravotnictví, organizace a řízení zdravotnických zařízení,
	směr prevence, podpory zdraví a komunitní péče:
péče o specifické populační skupiny, vymezené sociálními a věkovými charakteristikami, možnosti a způsoby prevence a podpory zdraví v různých podmínkách.

Témata pro oba směry těchto modulů navazují na otázky, probírané v předchozích modulech a prohlubují je zejména prostřednictvím diskusních panelů a řešením modelových situací a konkrétních projektů.
Programy těchto modulů jsou pro každý cyklus specializačního vzdělávání upravovány podle aktuálních podmínek a potřeb.
MODUL XV : Závěrečný seminář – veřejná obhajoba atestačních prací
obhajoba před plénem ostatních frekventantů a konzultantů.

B. Volitelné kurzy
Účastníci specializačního vzdělávání si mohou vybrat z krátkodobých kurzů ŠVZ IPVZ, které jsou uvedeny v Přehledu vzdělávacích programů IPVZ (legislativa, řízení, kvalita péče, regionální zdravotní politika apod.). Účast na těchto kurzech je zahrnuta do kreditního systému.
C. Praktické stáže
Jde o nepovinnou součást přípravy dle vlastního výběru účastníka či skupiny účastníků. Trvá maximálně 5 dnů a je zahrnuta do kreditního systému. Účastníci se mohou na pracovišti svých kolegů seznámit např. s řízením lůžkového zdravotnického zařízení, s prací zdravotního rady, řízením hygienické stanice, pracovištěm záchranné služby apod.
D. Kreditní systém  je volen tak, aby odpovídal požadavkům Evropské asociace škol veřejného zdravotnictví (ASPHER).
Kredity jsou udělovány podle stanovených pravidel, jak za účast v základních modulech, tak za atestační práci, popřípadě též za praktické stáže a za účast na volitelných kurzech.
4.	Hodnocení specializačního vzdělávání
a)  Průběžné hodnocení během přípravy - jednak během diskusí, seminářů a panelů, které jsou součástí jednotlivých modulů, jednak při průběžné prezentaci postupu                 na zvoleném tématu závěrečné atestační práce (cíl, metodický postup, pracovní hypotéza).
b) Předpoklady přístupu k atestační zkoušce
absolvování povinných modulů I.- XV., event. volitelných a získání stanoveného počtu kreditů,
předložení a veřejná obhajoba atestační práce – během modulu XV. Atestační práce      a průběh studia odpovídá evropskému standardu Master of Public Health (MPH). Témata jsou volena s ohledem na aktuální potřeby a pracovní zařazení účastníka.         Je určen konzultant, práce se odevzdává 2 měsíce před termínem zkoušky.
c) Vlastní atestační zkouška
- teoretická část 	- 3 odborné otázky, z toho jedna vychází z tématu atestační práce,
- praktická část 	- veřejná obhajoba atestační práce.
Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru veřejné zdravotnictví je oprávněn vykonávat veškeré manažerské a řídící funkce ve zdravotnických zařízeních.


