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MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ 
ČINNOSTI 

 
ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV 

 
a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej prípravy 
1. Zabezpečovanie kvality transfúznych liekov je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá  zabezpečením 

kvality transfúznych liekov, vytvorením a koordináciou systému kvality na transfúznom pracovisku, ktoré 
zabezpečuje, aby každá jednotka (šarža) krvi alebo transfúzneho lieku bola: 
1.1. testovaná  ak je odobratá  pre akýkoľvek účel použitia, 
1.2. spracovaná, pripravená a označená podľa platných predpisov a hodnotená podľa platného systému 

zabezpečenia kvality, 
1.3. zaevidovaná, dokumentovaná a označená v súlade s danými smernicami, 
1.4. uchovávaná a distribuovaná podľa systému zabezpečenia kvality  a v súlade s platnými zákonmi.  

2. Certifikačná príprava trvá jeden rok. 
3. Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom 

programe v študijnom odbore farmácia, na špecializáciu v špecializačnom odbore lekárenstvo, farmaceutická 
technológia alebo farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov a na jednoročnú odbornú zdravotnícku 
prax na pracovisku Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky alebo na transfúziologickom pracovisku 
nemocnice. 

 
b) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov 
 
Položka 1 
Teoretické poznatky  
1. systém zabezpečenia kvality na transfúznom pracovisku vrátane dokumentácie a auditov, 
2. zásady správnej výrobnej praxe v transfúznej službe, požiadavky na kvalitu a bezpečnosť krvi a transfúznych 

liekov z nej pripravených podľa národných a medzinárodných predpisov,   
3. metódy hodnotenia kvality transfúznych liekov,  
4. podmienky pre spracovanie a uchovávanie  humánnej krvi, plazmy a transfúznych liekov, 
5. systém spätného dohľadania údajov o darcoch alebo príjemcoch, 
6. monitorovanie kvality a vedomosti potrebné na vybavenie transfúzneho pracoviska  spĺňajúceho zákonné 

požiadavky. 
 
Položka 2 
Praktické poznatky  
A. Minimálny počet výkonov a praktické zručnosti 
1. označovanie a uchovávanie transfúznych liekov,  
2. metódy spracovania odobratej krvi a plazmy,  

3. 
praktická príprava jednotlivých druhov transfúznych liekov a to: všetky druhy 
prípravkov z erytrocytov, všetky typy prípravkov z plazmy a trombocytov 

spolu 50 prípravkov 

4. praktické ovládanie a zabezpečenie funkčnosti prístrojov a zariadení 10 

5. 
kontrolné mikrobiologické metódy a ich využitie pri monitorovaní kvalita v 
transfúziológii  

50 hodnotení 

6. 
vyhotovenie a vedenie dokumentácie - hygienický a sanitačný režim, systém 
auditov, príručka kvality pracoviska 

20 rôznych noriem a 
dokumentov 

7. štatistické vyhodnotenie a spracovanie výsledkov kontroly kvality transfúznych liekov 20  
 
B. Ak zdravotnícky pracovník pracuje v odberovom centre, časť odbornej praxe sa vykoná v transfúziologickom 

(spracovateľskom) centre v trvaní najmenej dvoch mesiacov. 




