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MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
 

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY 
 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 
1. Zdravotnícke pomôcky je špecializačný odbor farmácie, ktorý sa zaoberá zabezpečovaním, uchovávaním, 

distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok. 
2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický 

laborant a najmenej jednoročnú odbornú zdravotnícku prax v nemocničnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych 
pomôcok alebo v zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok. 

 
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 

špecializovaných pracovných činností 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí  

1. sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva,  
2. legislatíva usmerňujúca liekovú politiku, zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, prevádzku 

nemocničných lekárni, výdajní zdravotníckych pomôcok a zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych 
pomôcok,  

3. pracovné a sociálne právo v potrebnom rozsahu,  
4. základný sortiment certifikovaných zdravotníckych pomôcok, ich členenie, vlastnosti, určenie a spôsob 

používania, 
5. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností  
 
Oddiel 1 
A. Minimálny počet zdravotných výkonov 

1. príjem a kontrola dodávok zdravotníckych pomôcok   40 
2. výdaj zdravotníckych pomôcok       40 

3. 
definovanie, validovanie a zaznamenávanie podmienok uchovávania (skladovania) 
zdravotníckych pomôcok (teplota, vlhkosť)    

40 

4. 
podávanie informácií a rád o vlastnostiach a spôsobe používania zdravotníckych 
pomôcok        

40 

5. vystavenie dokladov k dodávkam zdravotníckych pomôcok  40 

6. 
vykonávanie počítačovej evidencie príjmu a výdaja zdravotníckych pomôcok,  
príprava podkladov pre styk so zdravotnými poisťovňami  

 
(priebežne, 
najmenej 1  
krát týždenne) 

 
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 praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí 
špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 
 
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 

Odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky v trvaní jeden rok, z toho 
1. teoretická príprava vo vzdelávacej ustanovizni 3 týždne 

2. 
Odborná zdravotnícka prax v nemocničnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok 
alebo v zariadeniach na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok 

1 týždeň 

 




