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Normy jakosti a jejich praktická implementace do zdravotnické / vývojové / zkušební 
/ kalibrační / kontrolní / výrobní laboratoře 

• součástí kurzů jsou i praktické ukázky aplikace jednotlivých kapitol
• zároveň je možnost se podívat a seznámit se se zavedeným systémem  

managementu kvality v našich laboratorních a výrobních provozech

„Teorií naše školení začínají, ale zdaleka nekončí.”

ISO IEC 17025:2018 / ISO 15189:2013

ISO IEC 
17025:2018 ISO 

15189:2013

Ing. Petra Mrkvičková

školení na míru dle požadavků zadavatele
interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
individuální konzultace na místě / vzdáleně

certifikát o absolvování kurzu

Školení se týkají norem:

Lektor:

Akce na míru:

Výstup:

NOVINKY PRO ROK 2020
• Konzultace spojená s proškolením u vás či u 

nás – výhodou konzultačního dne je možnost zhodnotit 
vaši dokumentaci, řešit konkrétní záznamy a zároveň 
proškolit vašeho manažera kvality, interního auditora 
či pracovníky laboratoře dle domluveného programu 
proškolení; obdržíte „Potvrzení o konzultaci“ 
vystavené pro každého účastníka konzultace zvlášť 
(max. však do 5 osob, pak by se už jednalo o školení 
na míru)

• Analýzu rizik pro pokročilé prakticky pokud jste 
již rizika laboratorních činností identifikovali  
a řešíte jak s nimi pracovat dál, je tento kurz 
určen pro Vás – na kurzu se dozvíte jak rizika 
průběžně přezkoumávat, jak pracovat s opatřeními 
přijatými pro rizikové činnosti a jak pracovat  
s příležitostmi

• Příprava na externí audit v kostce  – praktický sumář 
pro vedoucí laboratoří a manažery kvality – na co 
nezapomenout před externím auditem či koncem 
roku – praktický návod pro manažery kvality a vedoucí 
laboratoří jak si nastavit kontrolní mechanismy na 
požadavky systému managementu kvality, co je nutné 
zkontrolovat, zhodnotit a naplánovat pro následující 
období

• Kurzy pokročilé pro MK/VL a IA – součástí kurzů pro 
zdravotnické laboratoře budou zmíněny i plánované 
změny normy 15189

• Dále zůstávají i kurzy základní pro MK/VL a IA – 
součástí kurzů pro zdravotnické laboratoře budou 
zmíněny i plánované změny normy 15189!



Kurzy vypsané pro období jaro / léto 2020

Machkova 587/42

500 11 Hradec Králové - Třebeš

Česká republika

GENERI BIOTECH s.r.o.

Email:   info@generi-biotech.com

Tel.:     +420 495 056 253

Web:     www.generi-biotech.com

REZERVACE 
přímo v rezervačním webu  

www.generi-training.cz nebo  

emailem info@generi-biotech.com
Příprava na externí audit ČIA  
1 denní pokročilý

Detail o každé akci na www.generi-training.cz

Analýza rizik v laboratoři pro pokročilé  
1 denní pokročilý

Analýza rizik v laboratoři pro pokročilé  
1 denní pokročilý

Analýza rizik v laboratoři
1 denní základní

Správce měřidel v laboratoři / Metrolog organizace
1 denní základní

Vedoucí laboratoře / Manažer kvality (pokročilý) 
budou zmíněny i plánované změny normy 15189
1 denní pokročilý

Vedoucí laboratoře / Manažer kvality (základní) 
budou zmíněny i plánované změny normy 15189
2 denní základní

Interní auditor – praktický nácvik auditu v laboratoři 
budou zmíněny i plánované změny normy 15189
2 denní univerzální

Interní auditor laboratoře (pokročilý) 
budou zmíněny i plánované změny normy 15189
1 denní pokročilý
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