
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
 

VYŠETROVACIE METÓDY V TOXIKOLÓGII A FARMAKOLÓGII 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii je špecializačný odbor, ktorý zahŕňa vybrané laboratórne 
vyšetrovacie metódy z klinickej biochémie, laboratórnej medicíny, klinickej farmakológie, patologickej 
anatómie, preventívneho lekárstva, súdneho lekárstva a medicíny drogových závislostí. 

2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na 
a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant a najmenej 

dvojročnú odbornú zdravotnícku prax, 
b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky laborant a najmenej dvojročnú odbornú 

zdravotnícku prax alebo 
c) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant a najmenej dvojročnú odbornú 

zdravotnícku prax.  
 
b) Rozsah teoretických vedomostí a praktických  zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 

1. hlavné úlohy rozvoja odboru toxikológie, 
2. epidemiologické aspekty prevádzky toxikologických  laboratórií, 
3. výpočtová technika v toxikologických laboratóriách, 
4. vykazovanie toxikologických laboratórnych vyšetrení, 
5. klasifikácia toxických látok z hľadiska ich  špecifického orgánového pôsobenia, 
6. klasifikácia najdôležitejších farmaceutických  prípravkov, 
7. rozdelenie priemyselno-toxických látok, 
8. toxické látky používané v poľnohospodárstve a v domácnosti, 
9. otravy hubami, 
10. rozdelenie drog a ich pôsobenie na ľudský organizmus, 
11. princípy toxikologicko-chemických analýz, 
12. stanovenie toxických látok a ich metabolitov v  biologickom materiáli, 
13. stanovenie hladín liečiv v biologických tekutinách, 
14. farmakokinetika a farmakodynamika liekov a toxínov, interakcie, 
15. biočipy, screeningove testy, 
16. bezpečnosť práce a prevádzka v toxikologickom laboratóriu. 

 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností  

1. práca s biologickým materiálom pre toxikologické  vyšetrenie, 
2. úprava materiálu pre toxikologické vyšetrenie, 
3. metódy izolácie toxických látok, 
4. chromatografické metódy, 
5. imunochemické metódy, používané v toxikológii, 
6. metóda atómovej absorbčnej spektrofotometrie, 
7. hmotnostná spektrometria, 
8. fotometrické metódy, 
9. algoritmy postupov pri vyšetrovaní biologického materiálu v toxikologických laboratóriách, 
10. biočipy, screeningové testy. 

 
Oddiel 1 
Minimálny počet zdravotných výkonov 

 Metóda Počet 
1. úprava biologického materiálu pre toxikologické vyšetrenie 10 
2. extrakcia kvapaliny a kvapalina 15 
3. extrakcia na pevnej fáze 10 
4. hydrolýza biologického materiálu 5 
5. skríningové farebné reakcie 10 
6. skríning liečiv tenkovrstvovou chromatografiou 20 
7. skríning prchavých látok plynovou chromatografiou 10 
8. stanovenie hladín liečiv kvapalinovou chromatografiou 10 
9. stanovenie drog a liečiv imunochemicky 15 
10. dôkaz toxických látok plynovou chromatografiou 5 
11. stanovenie alkoholu v biologickom materiáli 5 
12. stanovenie COHemoglobinu, Methemoglobínu fotometricky 4 
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Oddiel 2 
Nácvik techník komunikácie 

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 
2. verbálna a neverbálna komunikácia, 
3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. 

 
c) Organizačná forma špecializačného štúdia 

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva 
z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu.  Špecializačné  štúdium sa ukončí 
špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba  písomnej práce. 
 
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej 
minimálna dĺžka a časový priebeh 
 

Odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii s dĺžkou 
trvania 1 rok, z toho: 
1. teoretická príprava vo vzdelávacej ustanovizni 3 týždne 
2. odborná zdravotnícka prax vo výučbovom zdravotníckom zariadení vzdelávacej 

ustanovizne 
1 týždeň 
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