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Workshop  
na téma řízení kvality a bezpečí  

ve zdravotnictví  
 

2.-3. listopadu 2022, Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav  
 

 

Workshop na téma řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví (aneb „Vím, že nic nevím“ -

nadsázka, kterou prý vyslovil filozof Sókratés, aby dal najevo, že nikdo nemůže vědět všechno, 

ale že moudrý člověk si to uvědomuje ☺).  

Workshop organizujeme na základě mnoha dotazů z českých zdravotnických zařízení ohledně 

vhodných a možných výkladů české legislativy a následné efektivní implementace legislativy do 

provozu zdravotnického zařízení. 
 

Termín konání: 2. - 3. listopadu 2022, Klinika Dr. Pírka, Na Celně 885, Mladá Boleslav. 
 

Forma: ke každému tématu bude základní prezentace ohledně platné legislativy, po které bude 

následovat diskuse k možným výkladům zákona, dotazy ke způsobu řešení problémových 

oblastí, zkušenosti z českých nemocnic. Vhodné bude prezentování vlastních příkladů dobré 

praxe apod. Máme zájem o interaktivní zapojení účastníků akce do diskuse a výměnu jejich 

zkušeností. Ke každému z témat můžete zaslat dotazy předem na mail akce@csaz.cz. Po celou 

dobu workshopu Vám budou k dispozici garanti pro Vaše případné další individuální dotazy. 
 

Akce je určena pro: manažery kvality, interní auditory a další zájemce o kvalitu a bezpečí ve 

zdravotnických zařízeních. 
 

Organizační pokyny 
 

Místo konání: Klinika Dr. Pírka, Na Celně 885, Mladá Boleslav (přednáškový sál se nachází ve 3. 

patře nové budovy ambulancí). 
 

Cena workshopu:  zvýhodněná cena 4.900 Kč bez DPH za osobu pro registrace do 30. 9. 2022 
 5.900 Kč bez DPH za osobu pro registrace od 1. 10. 2022 
V ceně jsou zahrnuty náklady za účast na kurzu, skripta, občerstvení a obědy po oba dny. 
Upozorňujeme, že maximální kapacita je 40 účastníků. DPH 21 %. 
 

Svou účast prosím potvrďte do 17. 10. 2022, na e-mail: akce@csaz.cz 
V emailu uveďte Vaše jméno, zdravotnické zařízení a jeho fakturační údaje. Obratem Vám bude 
vystavena a zaslána zálohová faktura. 
 

Ubytování účastníků: ubytování nutno zajistit individuálně, podle vašich potřeb, viz 
www.booking.com, a to buď v Mladé Boleslavi a okolí, případně v Praze, která je od Mladé 
Boleslavi vzdálená cca 50 km. Upozorňujeme na nutnost rezervace ubytování v Mladé Boleslavi 
několik týdnů předem, hotely jsou zde hodně zaplněné.   
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Program a témata workshopu 
 

 
2. listopadu 2022 
 

8.50 h Zahájení workshopu 

9-10.30 h   Jak vést zdravotnickou dokumentaci v souladu se zákonem a požadavky 

zdravotních pojišťoven 

11-12.30 h Jak nakládat s léčivy, jak aplikovat legislativu v této oblasti 

12.30-13.30 h  Oběd 

13.30-15.30 h  Jak nakládat se zdravotnickými prostředky, jak aplikovat legislativu v této oblasti 

16-17 h  Případná diskuze dle zájmu na jakékoliv téma z oblasti řízení kvality a bezpečí 

 

3. listopadu 2022 
 

8.30-10 h Řízení kvality a bezpečí, nové Resortní bezpečnostní cíle 

10.30-12 h  Zákoník práce, vzdělávání zdravotníků, interní audity v personální oblasti 

12-13 h  Oběd 

13-14.30 h  Bezpečnost in informací, BOZP, interní audity v těchto oblastech 

14.30-15 h Diskuze, ukončení workshopu 

 

 

Odborní garanti 
 

MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M. 

MUDr. Stanislav Najman 

MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. 

Mgr. Nina Műllerová 

Mgr. Martina Mahútová, DiS. 

Ing. Martina Klimková 

RNDr. Renata Podstatová, MBA 

 
Workshop se koná ve spolupráci s 
 


