
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ 
ČINNOSTI 

 
PRÍPRAVA CYTOSTATÍK 

 
a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej prípravy 
1. Príprava cytostatík je certifikovaná pracovná činnosť, ktorou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na 

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

programe v študijnom odbore farmácia a na odbornú zdravotnícku prax v nemocničných lekárňach, na 
onkologických pracoviskách a iných pracoviskách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo vo verejných 
lekárňach, ktoré pripravujú chemoterapiu v trvaní minimálne šesť mesiacov, z toho účasť vo výučbovom 
zdravotníckom zariadení vzdelávacej ustanovizne v dĺžke trvania: 
a) šesť týždňov u uchádzača z pracoviska, ktoré prípravu cytostatík nevykonáva alebo  
b) tri týždne u uchádzača z pracoviska, ktoré prípravu cytostatík vykonáva. 

 
b) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov 
 
Položka 1 
Teoretické poznatky 
1. základy liečby nádorových ochorení, 
2. princípy chemoterapie vybraných nádorových ochorení, 
3. spôsob zaobchádzania s cytostatikami a ich príprava na priamu aplikáciu, 
4. správne dávkovanie, aplikácia a  ordinácia cytostatík, extravazácie, 
5. centralizovaná príprava cytostatík, 
6. hygienický režim a likvidácia odpadu, 
7. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s cytostatikami, 
8. dokumentácia. 

 
Položka 2 
Praktické poznatky   

 
Oddiel 
Minimálny počet zdravotných výkonov 
 

1. 
aseptický spôsob prípravy (personál, priestory, čistenie a dezinfekcia, mikrobiologická kontrola prostredia, 
validácia, skúška sterility), 

 

2. výpočet a kontrola správnosti dávkovania cytostatík a zloženia roztokov,  
3. zabezpečovanie ochrany zdravia pracovníkov,  
4. likvidácia cytostatík          10 

5. 
príprava cytostatík  na priamu aplikáciu  - 25 rôznych infúznych alebo injekčných roztokov s obsahom 
cytostatík, 

 

6. 
riešenie prípadných inkompatibilít a stability roztokov cytostatík a voľbu správnych obalov 
           

25 

7. správne označovanie a uchovávanie roztokov cytostatík     25 
8. obsluha, čistenie a údržba prístrojového zariadenia na prípravu cytostatík,  
9. manažovanie extravazácií         25 

 
Komplexne spracovaná dokumentácia o spôsobe aseptickej prípravy, označovania, farmaceutickej kontroly 

aplikácie, dekontaminácie a liečbe extravazácií pri 25 rôznych infúznych alebo injekčných roztokoch s obsahom 
cytostatík, ktoré boli pripravené na pracovisku prípravy cytostatík. 
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