
  

Časovo-tematický plán realizácie certifikačného študijného 

programu Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených 

a získaných poruchách hemostázy 

 

 
1. – 2. rok štúdia 

 
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe   

zodpovedný:  školiteľ na materskom pracovisku alebo lektor praktickej časti  

 

 

2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov 

zodpovedný:  školiteľ na materskom pracovisku alebo lektor praktickej časti 

 

 

3. Povinný školiaci pobyt na pracovisku vzdelávacej ustanovizne  

 

Miesto konania: ambulancia a laboratórium Národného centra hemostázy a trombózy, 

Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

dĺžka trvania:  1 mesiac (160 hodín) 

zodpovední: prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., 

MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., 

MBA, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. 

Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD. 

 

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 účasti do Indexu odbornosti, potvrdenie realizovaných výkonov do 

záznamníka zdravotných výkonov 

 

 

4. Povinný školiaci pobyt na pracovisku vzdelávacej ustanovizne  

 

Miesto konania: ambulancia a laboratórium Národného centra hemostázy a trombózy, 

Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

dĺžka trvania:  2 mesiace (320 hodín) 

zodpovední: prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., 

MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., 

MBA, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. 

Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD. 



  

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 účasti do Indexu odbornosti, potvrdenie realizovaných výkonov do 

záznamníka zdravotných výkonov 

 

 

5. Účasť na odborných podujatiach organizovaných Klinikou hematológie 

a transfúziológie v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu: 

 

a) Slovensko – česká konferencia o hemostáze a trombóze (organizovaná v Martine raz za 

dva roky v jarnom termíne – máj). 

 

b) Svetový deň trombózy – organizovaný každoročne v jesennom termíne – október. 

 

 

6. Školiaci kurz certifikačnej prípravy 

 

Miesto konania:  Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

dĺžka trvania:  2 týždne (80 hodín) 

zodpovedný:  odborný garant programu 

ukončenie: záznam o účasti do Záznamníka zdravotných výkonov, hodnotenie 

účastníka do protokolu 

 

 

7. Záverečná skúška  

 

Certifikačný študijný program sa končí skúškou, ktorá pozostáva z: 

a) prezentácie odbornej prednášky na tému určenú odborným garantom, 

b) ústnej časti pred skúšobnou komisiou. 

     

Podmienkou prizvania na skúšku je absolvovanie povinnej praxe, povinných zdravotníckych 

výkonov a povinných vzdelávacích aktivít Absolvovanie predpísanej praxe musí byť 

zaznamenané do Indexu odbornosti a  realizovanie predpísaných zdravotných výkonov 

zaznamenané  v Záznamníku zdravotných výkonov. 
 


