
 

Spojená akreditační komise, o.p.s. IČ: 28488946  
Nad Panenskou 164/4 DIČ: CZ28488946 
Praha  169 00 Č.Ú.: 225938235/0300 
www.sakcr.cz, sekretariat@sakcr.cz Datová schránka: 6qd6deb 
+420 233 324 440 

   

CERTIFIKOVANÝ KURZ MZČR 
„Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče“ 

 

Termín 24.-26.4.2023 

Místo konání PO + ÚT: Vzdělávací centrum ÚVN – budova F2, učebna C 
ST: ÚVN, budova Infekční kliniky, vchod E1, vyčkejte na příchod Mgr. 
Koudelkové 
 

Cena 5100,- Kč včetně DPH 

Lektoři Ing. Gabriela Franková, 
Mgr. Ivana Koudelková, MBA 

Doprava MHD Tramvaj č. 1 a 2, zastávka Vojenská nemocnice    
Autobus č. 108 

Parkování Parkování v areálu ÚVN je možné pouze za poplatek. 

Stravování Obědy v pondělí a úterý a malé občerstvení v průběhu výuky jsou zajištěny a 
zakalkulovány v ceně kurzu. 

Ubytování Ubytování není zahrnuto v ceně kurzu a účastníci si je zajišťují sami dle 
individuálních potřeb. 

 

Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu včetně certifikátu MZ ČR (po úspěšném složení testu) 
 je získání způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu, 
dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci, 
zařazeni do kurzu, nemohou obdržet certifikát MZ ČR, bude jim vystaveno Osvědčení SAK, o.p.s. 
 o absolvování kurzu. 

Tištěné studijní materiály obdržíte na místě. Součástí kurzu je i individuální práce účastníků na řešení různých 
modelových případů. Máte-li nějaké příklady z praxe z Vašeho zdravotnického zařízení či dotazy  
k projednávané problematice, které chcete řešit, připravte si je, v rámci diskusí a workshopů bude dán prostor. 
Nezapomeňte, prosím, psací potřeby, dobrou náladu a chuť se učit a aktivně spolupodílet na realizaci kurzu. 

Program je možno doplňovat a modifikovat na základě znalostního potenciálu účastníků. V případě dotazů, 
nás, prosím, kontaktujte e-mailem na sekretariat@sakcr.cz. 

Program: 

Pondělí 24.4.2023 
(Ing. Franková) 
 

09.30 – 10.00 Registrace účastníků 
10.00 – 13.15 I. Základní společné požadavky systémů pro řízení kvality 
13.15 – 14.00 Oběd 
14.00 – 15.30 II. Audit jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces  
15.45 – 16.30  III. Personální zajištění interního auditu 

Úterý 25.4.2023 
(Ing. Franková) 
 

08.00 – 09.30 IV. Dokumentovaný postup procesu interního auditu  
09.45 – 12.30 V. Fáze interního auditu  
12.30 – 13.15     VI. Audit zdravotnické dokumentace 
13.15 – 14.00 Oběd  
14:00 – 14.45 VI. Audit zdravotnické dokumentace 
14.45 – 15.30     VII. Nácvik praktických dovedností   

Středa 26.4.2023 
(Mgr. Koudelková) 

08.30 – 13.45 VII. Nácvik praktických dovedností   
13.45 – 14.30 VIII. Závěrečný test ověření znalostí (20 otázek)  
14.30 - 14.45 Závěr certifikovaného kurzu 

 


