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DOHODA 

o predpisovaní a podávaní infúznych roztokov obsahujúcich 

hydroxyetylškrob (HES 130) platná od 16. apríla 2019 

 

 

Vážená vedúca/vážený vedúci oddelenia 

 

Ďakujeme za Váš záujem predpisovať/podávať lieky obsahujúce hydroxyetylškrob 

(HES 130). 

Od 16. apríla 2019 môžu len vyškolení zdravotnícki pracovníci pokračovať 

v predpisovaní/podávaní infúznych roztokov obsahujúcich HES 130, ako to v júni 2018 

vyžiadala Európska agentúra pre lieky (EMA). Ďalej uvádzame podrobnosti o postupe 

a podmienkach, ktoré musia byť splnené pre tieto lieky po tomto dátume. Podpísaním tejto 

dohody súhlasíte s týmito podmienkami a kvalifikujete sa na pokračovanie objednávania 

infúznych roztokov obsahujúcich HES 130 po 16. apríli 2019. 

 

Akreditačný proces: 

1) Školenie 

Zdravotnícki pracovníci, ktorí plánujú predpisovať a podávať infúzne roztoky obsahujúce 

HES 130, musia absolvovať povinné školenie o ich správnom používaní podľa schválených 

európskych informácií o liekoch. Toto odborné školenie vo forme prezentácie je prístupné 

online, trvá asi 15 minút a obsahuje: 

• Riziká súvisiace s používaním roztokov HES mimo schválených informácií o lieku 

v EÚ/EHP 

• Základné informácie a výsledky z dvoch štúdií o používaní lieku 

• Používanie roztokov HES v súlade so schválenými informáciami o lieku: indikácia, 

dávka, trvanie liečby a kontraindikácie 

• Dodatočné opatrenia na minimalizáciu rizík 

Prístup k online školeniu je na https://www.fresenius-kabi.com/sk/uzitocne-odkazy    

alebo 

https://academy.esahq.org/volumetherapy 

 

Po dokončení tohto školenia dostanú zdravotnícki pracovníci certifikát o školení. 

2) Akreditácia 

Od všetkých zdravotníckych pracovníkov predpisujúcich infúzne roztoky obsahujúce 

HES 130 v rámci oddelenia sa vyžaduje ukončenie povinného školenia. 

Po ukončení školenia všetkými zdravotníckymi pracovníkmi používajúcimi HES 

v nemocničnom oddelení, vedúci oddelenia podpíše túto dohodu. 

Noví, príslušní zdravotnícki pracovníci (hosťujúci pracovníci alebo zamestnanci), ktorí sa 

pridajú k už akreditovanej nemocnici, musia dokončiť povinné školenie alebo poskytnúť 

platný certifikát od už akreditovanej nemocnice predtým, ako im bude povolené podávať 

infúzne roztoky obsahujúce HES 130. 

https://www.fresenius-kabi.com/sk/uzitocne-odkazy
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3) Objednávanie lieku 

Po zozbieraní všetkých podpísaných dohôd zástupcami spoločnosti Fresenius Kabi je 

nemocnica akreditovaná a systém riadenia dodávateľského reťazca držiteľa rozhodnutia 

o registrácii Fresenius Kabi sa modifikuje tak, aby boli objednávky liekov od tejto 

akreditovanej nemocnice validované a aby sa umožnilo ich dodávanie. 

 

Čo musíte urobiť Vy, ako vedúci oddelenia alebo zodpovedná osoba? 

Po absolvovaní povinného školenia všetkými zdravotníckymi pracovníkmi vo Vašom 

oddelení predpisujúcimi roztoky s obsahom HES podpíšte túto dohodu a odovzdajte ju 

držiteľovi rozhodnutia o registrácii Fresenius Kabi. Držiteľ rozhodnutia o registrácii 

Fresenius Kabi  informuje nemocničného lekárnika, že všetky príslušné oddelenia podpísali 

dohodu. 

 

 

 

Vyplnením tohto formulára a svojím podpisom týmto potvrdzujem, že som si prečítal(-a), 

porozumel(-a) a súhlasím s podmienkami uvedenými vyššie. Ďalej týmto potvrdzujem, že 

všetci zdravotnícki príslušní pracovníci, ktorí budú predpisovať/podávať infúzne roztoky 

obsahujúce HES 130 po 16. apríli 2019 boli vyškolení podľa definície v programe 

kontrolovaného prístupu k HES. 

 

 

 

Priezvisko*____________________________   Meno* _________________________ 

 

 

 

 

Nemocnica*____________________________________________________________ 

 

 

 

Oddelenie*_____________________________________________________________

  

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

[Autorizovaný podpis zákazníka] [Doplniť dátum a podpis] 

 
 

 

Informácie označené * sú povinné 

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Keďže údaje sú našimi kľúčovými aktívami, musíme zaistiť, aby sa 
s nimi vhodne zaobchádzalo a aby boli chránené. Viac informácií o ochrane Vašich údajov nájdete na: https: 
//www.fresenius-kabi.com/privacy-statement-on-business-partner-data 


