
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI 

 
FARMAKOEKONOMIKA 

 
a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej prípravy 

1. Farmakoekonomika je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá predstavuje súhrn odborných a vedeckých 
postupov a medzinárodných vedeckých a etických štandardov, ktoré na báze širokej interdisciplinárnej 
spolupráce umožňujú efektívnu aplikáciu poznatkov ekonómie v oblasti racionálnej farmakoterapie a liekovej 
politiky. Praktickým cieľom farmakoekonomiky je vytvárať predpoklady pre racionálne rozhodovacie procesy 
v oblasti praktickej farmakoterapie a realizácie liekovej politiky. 

2. Certifikačná príprava trvá jeden rok. 
3. Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom 

programe v študijnom odbore farmácia. 
 

b) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov 
 
Položka 1  
Rozsah teoretických vedomostí 
 
A. Z klinickej farmakológie 
1. základné poznatky zo všeobecnej a klinickej farmakológie, 
2. princípy racionálnej farmakoterapie, 
3. využitie farmakoepidemiológie, 
4. princípy a význam predklinického a klinického hodnotenia liečiv s dôrazom na hodnotenie terapeutickej 

efektívnosti a bezpečnosti lieku po jeho uvedení do terapeutickej praxe, farmakovigilancia, 
5. základné atribúty zdravotníckeho, ekonomického a sociálneho postavenia lieku, 
6. vedecké normy, etické normy a právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie klinického skúšania liečiv a oblasť 

racionálnej farmakoterapie. 
 
B. Z ekonómie zdravotníctva 

1. ekonomické mechanizmy a vzťahy v rámci súčasných zdravotníckych systémov s dôrazom na špecifiká 
ekonomického a právneho prostredia fungovania zdravotníckeho systému v Slovenskej republike a 
v ostatných členských štátoch Európskej únie, 

2. aktuálne metódy farmakoekonomického hodnotenia a teoretických predpoklady ich efektívnej aplikácie. 
 
C. Z iných odborov 
 
1. základy epidemiológie, sociológie zdravia, základy štatistiky a biometriky, 
2. využitie výpočtovej a informačnej techniky v rozsahu potrebnom pre hodnotenie výsledkov klinického skúšania 

liečiv, vrátane hodnotenia ich terapeutickej účinnosti a bezpečnosti pri použití vo farmakoterapeutickej praxi, 
3. základy práce s odbornou literatúrou, základy formálneho spracovania odbornej publikácie, 
4. princípy medicínskej etiky a bioetiky, význam, systém, zodpovednosť a práca etických komisií. 
 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
Oddiel 
A. Minimálny počet zdravotných výkonov 

1. účasť na spracovaní farmakoekonomického hodnotenia farmakoterapie – 
ambulantná starostlivosť 

 2       

2.    alebo účasť na spracovaní farmakoekonomického hodnotenia farmakoterapie – 
lôžková starostlivosť 

 2       

3.  publikovanie odbornej práce v odbornom časopise so zameraním na 
farmakoekonomickú problematiku charakteru prehľadovej práce  alebo prípadovej 
štúdie 

1 

 
B. Praktické skúsenosti 
1. spracovanie návrhu, vykonanie, hodnotenie a interpretácia výsledkov farmakoekonomického hodnotenia, 

prípadne farmakoekonomickej štúdie, 
2. analýza farmakoterapie v zariadeniach ambulantnej a lôžkovej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na hodnotenie 

racionality konkrétnych farmakoterapeutických postupov z ekonomického hľadiska a spracovania praktických 
odporúčaní pre ich úpravu v zmysle zvýšenia ekonomickej efektívnosti, 

3. aktuálne odporúčania racionálnej farmakoterapie a ich využitie v rámci farmakoekonomických hodnotení, 
4. interdisciplinárna komunikácia a spolupráca so zainteresovanými klinickými a teoretickými odbormi. 
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