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1. Zdravie pri práci a verejné zdravotníctvo 

 

2. Hodnotenie expozície zamestnancov faktorom pracovného prostredia 

 

3. Hodnotenie zdravotných rizík pri práci 

 

4. Manažment  a komunikácia zdravotných rizík 

 

5. Vnímanie zdravotných rizík 

 

6. Posudok o zdravotnom riziku (obsah, forma) 

 

7. Rizikové práce, účel a spôsob hodnotenia a určovania 

 

8. Posudzovanie zdravotných rizík pri expozícii hluku – posudok o riziku 

 

9. Posudzovanie zdravotných rizík pri expozícii vibráciám – posudok o riziku 

 

10. Posudzovanie zdravotných rizík pri expozícii chemickým látkam – posudok o riziku 

 

11. Posudzovanie zdravotných rizík pri expozícii biologickým faktorom – posudok o riziku 

 

12. Pracovné podmienky v zdravotníckych zariadeniach 

 

13. Zdravotné riziká pri práci v zdravotníctve, opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov 

 

14. Poškodenie zdravia zdravotníckych pracovníkov biologickými faktormi, preventívne 

opatrenia 

 

15. Poškodenie zdravia zdravotníckych pracovníkov fyzikálnymi faktormi, preventívne 

opatrenia 

 

16. Prevencia poranení ostrými predmetmi pri výkone práce v zdravotníctve 

 

17. Lekárske preventívne prehliadky zdravotníckych pracovníkov 

 

18. Intervenčné programy zamerané na pracovné podmienky a spôsob života zdravotníkov 

 

19. Ergonómia, zásady ergonomického riešenia pracovísk, usporiadania pracovného miesta 

 

20. Choroby z DNJZ, charakteristika, výskyt, diagnostika, prevencia 

 

21. Ochorenia spôsobené prácou (choroby z povolania, ochorenia súvisiace s prácou), 

priznávanie, odškodňovanie 
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22. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 

 

23. Ochrana zdravia zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami  

 

24. Povinnosti zamestnávateľov v oblasti zdravia pri práci 

 

25. Posudzovanie pracovných miest vo vzťahu k zdravotnému stavu zamestnancov 
 


