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2/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb  
 

Datum:  14. 1. 2017  

Místo:   Praha 4, Hotel ILF, učebna č. 9 

Délka:   5 hodin 

Kredity:  5 

Přednášející:  Ing. Alena Pýchová 

 

Poplatek: platba předem 510,- Kč, na místě 600,-Kč 

 

8:30  Registrace 
9:00  Zahájení  

 
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování. Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena Věstníkem Ministerstva zdravotnictví. 
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém 
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Tato povinnost se nyní vztahuje i na ambulantní lékaře, nejen na 
lůžková zařízení. 
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi zaměstnanci. Tyto 
činnosti se pak kontrolují formou tzv. interního auditu 1x ročně. 
Tento seminář Vás seznámí s požadavky zákona č. 372/2011 Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a 
bezpečí ve vaší ordinaci tak, aby Vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen 
minimum Vašeho času.  
 
Obsah kurzu: 

1. Legislativa 
2. Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče  

        Minimální požadavky 
        Jak jednotlivé požadavky splnit 
        Jak zpracovat dokumentaci 

3. Co je to interní audit a jak ho provést    
4. Kdo může provést interní audit 
5. Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 
6. Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče?  
7. Praktické příklady  
8. Diskuze 

13:00  Předpokládaný závěr  

 

 
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

 
Účastnický poplatek: 510,- Kč; číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol -  217 (číslo kurzu). 

Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím  
e-Banking je nutné předložit při registraci.  

 
 

Doprava z hlavního vlakového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ". 
Doprava z hlavního autobusového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "FLORENC" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
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