
Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha, SEKK spol. s r.o., Pardubice, 
NASKL ČLS a ČSZIVI ČLS vás zvou na seminář 

 

Kompletní elektronické řešení dokumentace 
v laboratoři  -  systém SLP v praxi 

 
Seminář se koná ve středu 4. prosince 2013 od 9:00 do 14:00 v posluchárně U2, III. patro, budova G, 
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), Vídeňská 1958/9, Praha 4. 
 
Na semináři se seznámíte s praktickým nasazením systému SLP při řízení dokumentace v laboratoři, 
která je akreditovaná nebo se na akreditaci nebo audit NASKL připravuje. Bude nabídnuta také řada 
dalších praktických informací. Seminář je určen pro vedoucí laboratoří, manažery kvality, správce 
dokumentace i širokou odbornou veřejnost. 
 
 

Účast na semináři je bezplatná, počet posluchačů je však limitovaný kapacitou posluchárny. 
 
 
Program 
9:00 Úvodní slovo (Ing. Miroslav Zámečník) 

 
Kompletní elektronické řešení dokumentace v laboratoři prostřednictvím systému 
SLP  
(prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Bc. Jiří Kotrbatý) 

10:30 Tvorba elektronické víceúrovňové Laboratorní příručky a její využívání v IKEM 
včetně dalších příkladů (MUDr. Janka Franeková, Ph.D.)  
 
Funkce, možnosti a nástroje systému SLP (Ing. Miroslav Zámečník)  

11:30 Přestávka, občerstvení 
12:30 Systém SLP, certifikace 9001, audity NASKL a akreditace laboratoří ČIA - zkušenosti 

z praxe  
(prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Bc. Jiří Kotrbatý)  
 
Systém SLP, Národní číselník laboratorních položek a Datový standard MZ ČR - 
současný stav a další vývoj (Ing. Miroslav Zámečník)  
 
Systém SLP jak ho znáte i neznáte - co vše bylo za 20 let prostřednictvím systému 
SLP vytvořeno 
(prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Ing. Miroslav Zámečník, RNDr. Luděk Straka) 

14:00 Závěr semináře, diskuse, konzultace, ukázky na přání 
 
 
Registrace účastníků 
Prosíme, zasílejte své závazné přihlášky obratem na adresu zamecnik@sekk.cz - vždy uveďte 
pracoviště (včetně IČO) a jména pracovníků, kteří na seminář přijedou. 
Účast na semináři bez této registrace není možná. 
Přihlášení posluchači obdrží další informace týden před seminářem. 
 
 
Dopravní spojení 
Autobus č. 193 ze stanice metra „C“ Budějovická (poliklinika). 
Autobus č. 114 ze stanice metra „C“ Kačerov. 
Parkování na placeném parkovišti Rezidence Emmy. Případně parkování v okolních ulicích. 
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