POZVÁNKA NA KURZ
MANAŽER KVALITY A INTERNÍ AUDITOR ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE
CÍL – co Vám kurz přinese:

❖ Osvojení si znalostí, dovedností a praktik odpovídající pozici manažera kvality a interního
auditora ve zdravotnické laboratoři dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
CÍLOVÁ SKUPINA – komu je kurz určen:
❖ Pracovníkům, kteří jsou na pozicích manažerů kvality a interních auditorů kvality
zdravotnických laboratoří nebo se na zastání těchto pozic připravují a chtějí se teoreticky
i prakticky seznámit s výše uvedenými normami a komplexní metodikou provádění interních
auditů.
NÁPLŇ KURZU:
Vzdělávací blok I., 1. školicí den, MANAŽER KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE, INTERNÍ
AUDITOR
(31.3.2020, 9:00 – 16:30)
• Úvod do systému managementu kvality zdravotnické laboratoře
• Odpovědnost a pravomoci manažera kvality a interního auditora kvality (v návaznosti na
požadavky ČSN EN ISO 15189:2013)
• Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 kap. 4 v praxi a kontrola jejich plnění
• Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 kap. 5 v praxi a kontrola jejich plnění
• Ukončení kurzu pro manažery kvality
Vzdělávací blok II., 2. školicí den, INTERNÍ AUDITOR ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE
(1.4.2020, 9:00 – 16:30)
• Terminologie auditu
• Požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
• Vlastní proces auditu normy ČSN EN ISO 15189:2013 – záznamy z auditu
• Formulace zjištění
• Závěrečný test znalostí
• Ukončení kurzu pro interní auditory kvality
ČASOVÝ ROZSAH:
ČASOVÝ ROZSAH:

14 hodin (2 školicí dny)
7 hodin (1 školicí den)

MÍSTO KONÁNÍ:

Pod výtopnou 367/2, 186 00 Praha-Karlín (cca 300 m od metra Florenc)

CENA:

Účast - 1 školicí den
Účast - 2 školicí dny

2 600,- Kč bez DPH/osoba
5 200,- Kč bez DPH/osoba

FORMA UKONČENÍ:
Úspěšný účastník kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které je platným dokladem o
zvyšování kvalifikace.
Garant kurzu: Ing. Kristýna Chaloupková, tel.: +420 739 096 852.

LEAN Consulting s.r.o.
Jaurisova 4, 140 00 Praha 4
www.lct.cz
Přihláška na kurz MANAŽER KVALITY a INTERNÍ AUDITOR KVALITY
ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE
 ÚČASTNÍM SE POUZE 1. DNE ŠKOLENÍ, MANAŽER KVALITY
(určeno pro MK i pro IAK)
 ÚČASTNÍM SE 1 A 2. DNE ŠKOLENÍ, MANAŽER KVALITY a INTERNÍ AUDITOR
(určeno pouze pro IAK)
 ÚČASTNÍM SE POUZE 2. DNE ŠKOLENÍ, INTERNÍ AUDITOR
(určeno pouze pro IAK za předpokladu, že účastník již v předchozím čase absolvoval kurz
Manažera kvality a již disponuje znalostmi, které jsou obsahem I. vzdělávacího bloku)
Registraci lze provést pouze elektronicky na e-mail KLABACKOVA@LCT.CZ zasláním dále
uvedených povinných údajů. Na základě zaslané přihlášky budou zájemci poskytnuty
podrobné informace o místě realizace kurzu, úhrady účastnického poplatku a programu kurzu.
POVINNÉ ÚDAJE k vyplnění:
Jméno a příjemní, tituly

Název a adresa organizace/subjektu/IČO

Postavení v organizaci/ Telefon, E-mail

Dotazy pro lektorku/odborného garanta kurzu

Platba bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu.
Další informace o konání kurzu:
Mgr. Lenka Klabačková, Tel.: 603 516 717, e-mail: klabackova@lct.cz

