
PROJEKT    -  ŠTÚDIJNÝ   PROGRAM 
 

ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIJNÉHO PROGRAMU PRE 
ŠPECIALIZAČNÝ  ODBOR : 

 
Laboratórne  a diagnostické metódy v hematológii a tansfuziológii 

 
 
OBSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

 
 

 
 
 
Rozsah teoretických vedomostí 
 
A. V rámci klinickej a laboratórnej hematológie 
 
1. Krvotvorba pri fyziologických a patologických stavoch, jej regulácia genetická, 

epigenetická, cytokínová a neurohormonálna. Zloženie krvi, funkcia krvi, Vývojové rady 
krviniek, regulácia.  

2. Fyziológia a patológia bunky (základná štruktúra bunkového jadra, cytoplazmy, 
morfologická charakteristika a ultraštruktúrová charakteristika vo svetelnom mikroskope 
a elektrónovom mikroskope, metabolizmus, delenie, proliferácia, apoptóza).  

3. Erytrocyt: fyziológia a patológia, hemoglobín, metabolizmus železa, vitamínu B12 a iných 
krvotvorných látok, anémie, polycytémia, polyglobúlia.  

4. Leukocyt: fyziológia a patológia; význam pri nešpecifickej imunite a špecifickej imunite; 
celulárne funkcie, intercelulárne funkcie a adhezívne funkcie s endotelom; nádorové 
procesy: klasifikácia lymfoproliferatívnych a myeloproliferatívnych ochorení.  

5. Trombocyt: jeho štruktúra, funkcie fyziologické, patologické pri vrodených a získaných 
poruchách hemostázy, trombocytopénie, trombocytózy, trombocytopatie.  

6. Krvná plazma, proteíny: fyziologické zloženie, zmeny pri krvných chorobách, sekundárne 
zmeny. Hemostáza, zložky a faktory, fyziológia zrážania krvi, biologická kontrola hemostázy, 
prirodzené inhibítory zrážania krvi, fibrinolýza, patológia hemostázy, vrodené a získané 
koagulopatie. Trombózy. 

7. Etiopatogenéza, charakteristika a diagnostika primárnych benígnych krvných chorôb, 
malígnych krvných chorôb a sekundárnych reakcií. Monocytový - makrofágový systém. 

8. Základné a špeciálne laboratórne vyšetrenia a špeciálne techniky (biochemické, 
cytologické, morfologické, imunologické, imunochemické, cytofluorometrické, 
molekulovo genetické, kultivačné).  

9. Zabezpečenie, koordinácia, monitorovanie klinických hematologických vyšetrení a 
laboratórnych hematologických vyšetrení, stanovenie diagnózy, manažment, konzultačná 
činnosť. 

 
B. V rámci transfúziológie 
 
1. Imunohematológia, genetika krvných skupín, klinická interpretácia a indikácia 

substitučnej hemoterapie pri variantoch krvných skupín. Skupinové systémy erytrocytov,  
leukocytov a trombocytov.  

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných 
na výkon špecializovaných pracovných činností 
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2. Organizácia národnej transfúznej služby na Slovensku. Darcovstvo krvi: výchova a nábor 
darcov krvi. 

3. Spôsoby spracovania a konzervácie krvi a krvných komponentov, druhy transfúznych 
prípravkov. 

4. Technika frakcionácie a výroby diagnostických sér a špeciálnych prípravkov krvnej plazmy 
bezpečných z hľadiska prenosu infekcií. 

5. Spracovanie krvotvorných buniek pre autológne a alogénne transplantácie a ich úprava, 
čistenie, zmrazovanie. 

6. Zabezpečenie a kontrola kvality transfúznych prípravkov.  
7. Spolupráca na vytvorení registrov darcov krvi a kostnej drene.  
8. Manipulácia s krvotvornými bunkami kostnej drene a periférnej krvi, princípy ich 

kultivácie in vitro.   
9. Účelná hemoterapia: Princípy racionálnej komponentovej substitučnej hemoterapie. 

Potransfúzne komplikácie, potransfúzne reakcie.  
10. Kontrola bezpečnosti na všetkých medzistupňoch výroby krvi ako bezpečného lieku.  
11. Príslušné platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na oblasť 

poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 
 
 
Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných 
pracovných činností, minimálny počet zdravotných výkonov: 
 
 
Spomedzi špecializovaných výkonov uchádzač sám vykoná: 

 
• spracovanie, kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie  

punkcií kostnej drene        300 
• nátery periférnej krvi – diferencovanie a vyhodnotenie   500  
• cytochemické a imunochemické vyšetrenie  

(prietoková cytometria, testy ELISA)      100 
• vyhodnotenie hodnôt krvného obrazu vykonaného  

počítačovou technikou        500 
• vyhodnotenie predtransfúznych vyšetrení     100  
• vyhodnotenie imunohematologických vyšetrení     100 
• hemostazeologická komplexná diagnostika      100  
• vyhodnotenia enzýmových a ďalších špeciálnych vyšetrení     50  
• laboratórne monitorovanie krátkodobej   

a dlhodobej antikoagulačnej liečby      200  
 
 
 
Asistencia pri výkonoch: 
 
• spracovanie krvotvorných buniek      1 
• kryokonzervácia krvotvorných buniek      1 
• vyhodnotenie nálezu kultivácie krvotvorných buniek    3 
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Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. 
Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. 
Špecializačné štúdium sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba 
písomnej práce.  
 
 

 
 
 
Hematológia a transfúziológia v trvaní 36 mesiacov 
 

1. laboratórium na hematologických pracoviskách  24 mesiacov 
2. laboratórium na transfúziologických pracoviskách   9 mesiacov 
3.  špecializované klinické pracovisko   2 mesiace 
4.  špecializované transfúziologické pracovisko   1 mesiac 

  
 
Teoretická časť výuky je realizovaná na FOaZOŠ ako aj na LF SZU v Bratislave. 
 
Praktická časť prebieha na školiacom pracovisku SZU, v UN Bratislava: 
Pracovisko: Klinika hematológie a transfuziológie UNB sv. Cyrila & Metoda 
                   Antolská 11, Bratislava 
Prednosta: Doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. 
 
V dištančnej  forme štúdium pozostáva zo samoštúdia odbornej literatúry a laboratórnej 
praxe v rámci ktorej frekventant realizuje predpísaný počet zdravotných výkonov. 
 
 

Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých 
pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 

Organizačná forma štúdia 
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