
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ 
ČINNOSTI 

 
KLINICKÉ SKÚŠANIE PRODUKTOV A LIEKOV 

 
a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej prípravy 
1. Klinické skúšanie produktov a liekov je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá predstavuje súhrn odborných 

a vedeckých postupov, ktoré umožňujú plánovanie, vykonávanie a vyhodnotenie výsledkov klinického skúšania 
v súlade so zásadami správnej klinickej praxe. 

2. Certifikačná príprava trvá šesť mesiacov. 
3. Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom 

programe v študijnom odbore farmácia a odbornú zdravotnícku prax  šesť mesiacov a na výkon odbornej praxe v 
nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach, na pracoviskách klinickej farmakológie, prípadne na iných 
oddeleniach alebo klinikách zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa zúčastňujú na klinickom skúšaní 
produktov a liekov, alebo na výkon odbornej praxe ako osoba poverená zadávateľom vykonávaním odborného 
dohľadu nad priebehom klinického skúšania. 

 
b) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov 
 
Položka 1 
A. Teoretické poznatky 

1. legislatíva usmerňujúca klinické skúšanie, správnu klinickú prax a registráciu liekov, 
2. poznanie úloh etických komisií, 
3. etické otázky biomedicínskeho výskumu, 
4. vývoj nových liekov, 
5. metodológia jednotlivých fáz klinického skúšania, 
6. princípy toxikologicko-farmakologického skúšania produktov a liečiv a problematika aplikácie jeho výsledkov 

na človeka, 
7. monitorovanie a audit klinických skúšaní, 
8. princípy uchovávania prípravy a dispenzácie vzoriek pre klinické skúšanie produktov a liekov, 
9. štatistické vyhodnocovanie výsledkov. 

 
B. Súčasťou certifikačnej prípravy je týždňová teoretická príprava, ktorú organizuje vzdelávacia ustanovizeň a šesť 
týždňov odbornej  praxe v príslušnom zdravotníckom zariadení. 
 
Položka 2 
Praktické poznatky 
1. oboznámenie sa s kompletnou dokumentáciou klinického skúšania produktov a liekov, dva rôzne dokumentačné 

materiály, 
2. navrhovanie, organizovanie a vyhodnocovanie týchto odborných činností: 

2.1. stanovovanie farmakokinetických charakteristík, 
2.2. evidencia a uchovávanie skúšaných produktov alebo liekov, 
2.3. príprava liekov na priamu aplikáciu, 
2.4. sledovanie nežiadúcich účinkov v rámci IV. etapy klinického skúšania, 
2.5. monitorovanie alebo audit klinického skúšania. 
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