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Časovo-tematický plán realizácie certifikačného študijného programu 

 
 

Rozsah programu: 24 mesiacov 
 
Prax na špecializovaných pracoviskách s komplexnou diagnostikou a liečbou vrodených a 
získaných krvácavých a trombofilných stavov v rozsahu 24 mesiacov, z toho: 

 
1. Povinný školiaci pobyt na pracovisku vzdelávacej ustanovizne – ambulancia 

a laboratórium Národného centra hemostázy a trombózy, Kliniky hematológie 
a transfuziológie JLF UK a UNM 

 
dĺžka trvania: 1 mesiac (160 hodín) 
zodpovedný: lektor praktickej časti 
 
obsah: 
Zameranie  na  získanie zručnosti komplexného posúdenia pacienta s vrodenou a získanou 
krvácavou poruchou hemostázy, najmä s hemofíliou ťažkého stupňa; diagnostický rozbor 
pacienta s vrodenou a získanou krvácavou poruchou hemostázy;  komplexný manažment 
pacienta s hemofíliou ťažkého stupňa a iných závažných vrodených koagulopatií, vrátane 
manažmentu hemofílie s inhibítorom a vedenia imunotolerančnej liečby. 
 
ukončenie: záznam o absolvovanej odbornej praxe do Indexu odbornosti, potvrdenie 

realizovaných výkonov do záznamníka zdravotníckych výkonov a hodnotenie 
účastníka  do protokolu 

 
2. Povinný školiaci pobyt na pracovisku vzdelávacej ustanovizne – ambulancia 

a laboratórium Národného centra hemostázy a trombózy, Kliniky hematológie 
a transfuziológie JLF UK a UNM 

 
dĺžka trvania: 2 mesiace (320 hodín) 
zodpovedný: lektor praktickej časti 
 
obsah: 
Zameranie na získanie zručnosti komplexného posúdenia pacienta s vrodeným a získaným 
trombofilným stavom; diagnostický rozbor pacienta s vrodeným a získaným trombofilným 
stavom; komplexný manažment pacienta s vrodeným a získaným trombofilným stavom, 
vrátane manažmentu pacientov s kombinovanou poruchou hemostázy (trombogénna 
a krvácavá porucha). 
 
ukončenie: záznam o absolvovanej odbornej praxi do Indexu odbornosti, potvrdenie 

realizovaných výkonov do záznamníka zdravotníckych výkonov a hodnotenie 
účastníka  do protokolu 

 



 
 3. Školiaci kurz certifikačnej prípravy 
 
dĺžka trvania: 2 týždne (80 hodín) 
zodpovedný: odborný garant  
ukončenie: záznam do príslušnej časti Záznamníka zdravotných výkonov  
 
 

Absolvovanie záverečnej certifikačnej skúšky, ktorá pozostáva z uvedených častí: 
 

a) prezentácie odbornej prednášky na tému určenú odborným garantom 
b) ústnej časti pred skúšobnou komisiou  

 


