Kurz

Metrolog ve zdravotnickém zařízení
19. listopadu 2018
Přednáškový sál, Ústav pro péči o matku a dítě
Praha - Podolí

Každý poskytovatel zdravotních služeb je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, a souvisejících legislativních předpisů povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí,
kterého součástí je v rámci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance
i proces metrologie.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními požadavky legislativy v oblasti metrologie,
především se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění a souvisejícími
předpisy. Součástí kurzu je správné nastavení procesů v této oblasti, jejich realizace v praxi
a následné prověření a zhodnocení prostřednictvím interního auditu. Kurz prezentuje
základní postupy při zavádění procesu metrologie včetně tvorby kontrolního listu k realizaci
auditu. Praktické znalosti z tohoto kurzu využijí pracovníci, zodpovídající za program
kvality a bezpečí, pracovníci pověření systémem řízení metrologie.
Kurz je určen pro: zaměstnance zdravotnických zařízení na všech úrovních řízení, kteří
zodpovídají za program kvality a bezpečí ve svém zařízení, interní auditory, manažery kvality,
pracovníky pověření systémem řízení metrologie na lůžkové a ambulantní části
zdravotnického zařízení. Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří s tímto procesem začínají.
(Laboratorní částí zdravotnického zařízení se kurz zabývá pouze okrajově.)
Místo konání: Přednáškový sál, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, zahájení
registrace od 8.30 h
Cena kurzu:
1 500 Kč bez DPH za osobu, DPH 21%, max. počet 40 účastníků
V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady za účast na kurzu, skripta ke kurzu, občerstvení a oběd.
Svou účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu: renata.podstatova@csaz.cz.
Uveďte Vaše jméno, funkci, zdravotnické zařízení a jeho fakturační údaje. Obratem Vám
bude vystavena a zaslána faktura k proplacení.
Svou účast potvrďte do 26. října 2018.
Případné dotazy: Renata Podstatová, mobil: +420 724 248 636.

Program kurzu
08:30-09:00 Registrace účastníků kurzu
09:00-10:30 Úvod
• Historie, legislativa
• Základní pojmy, kategorizace a návaznost měřidel
• Dokumentace, její tvorba, možnosti vedení
10:30-11:00 Coffe break
11:00-12:30 Metrolog/lokální správce měřidel v organizaci, interní audity
12:30-13:30 Oběd
13:30-14:30 Metrologický řád
• Obsah, základní struktura vnitřního řízeného dokumentu
14:30‐15:00

Závěr – diskuse

Garanti kurzu:
Mgr. Martina Mahútová, auditorka a konzultantka České společnosti pro akreditaci
ve zdravotnictví s.r.o., manažer kvality, auditor a odborně způsobilá osoba v metrologické
konfirmaci
RNDr. Renata Podstatová, jednatelka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

