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Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. 1_2012 
 
Datum 1.2.2012 

Místo 1. LF UK – 3.IK 

Doba trvání 11:30-13:00 

 

Účastníci Výbor: Helena Bouzková, Eva Lesenková, Petr Lesný, Štěpán Svačina, Jan 
Vejvalka, Miroslav Zámečník, Martin Zeman 
RK: Milan Špála, Dana Zdeňková, Pavel Zubina 

Přizvaní/hosté - 

Omluveni - 

Neomluveni - 

Moderátor Martin Zeman 

Zapisovatel Martin Zeman 

Schvalovatel Martin Zeman 

Ověření Helena Bouzková 

 

ID Program porady Pozn. 

1 Schválení programu jednání  

2 Kontrola a revize úkolů  

3 Informace k MEDSOFTu  

4 Tematika pracovního dne ČSZIVI  

5 Spolupráce se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví  

6 Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů  

7 Různé  

 

ID úkolu  
(ve formátu 
[číslo 
úkolu/číslo 
porady_rok]) 

Definice úkolu Termín Zodpovídá Stav* 
 

1/N2_2011 Dodat výboru podklady k původnímu logu 
ČSZIVI 

14.12.11 Vejvalka splněno 

2/N2_2011 Projednat další rozvoj webu ČSZIVI s dr. 
Smitkovou 

15.1.12 Zeman splněno 

3/N2_2011 Projednat se Sekcí informatiky Asociace 
nemocnic ČR možnost zapojení členů do 
činnosti ČSZIVI 

14.12.11 Zeman splněno 

4/N2_2011 Připravit informaci o systému přidělování 
kreditů pro odborné pracovníky ve zdravotnictví 

14.12.11 Lesenková splněno 

5/N2_2011 Svolat schůzku nad přípravou setkání řešitelů 
DASTA 

31.3.2012 Zámečník trvá 

6/N2_2011 Zúčastnit se mimořádného sjezdu delegátů ČLS 7.12.11 Zeman 
(Lesný) 

splněno 

7/N2_2011 Rozeslat návrh témat – zaměření ČSZIVI 14.12.11 Lesný splněno 

1/N3_2011 Dodat další podklady k původnímu logu, jsou-li 1.2.2012 Vejvalka splněno 

2/N3_2011 Připravit šablonu hlavičkového papíru 28.2.12 Zeman trvá 
3/N3_2011 Aktualizovat logo na www.medinfo.cz 28.2.12 Zeman Trvá 
4/N3_2011 Konkretizovat spolupráci s SI AN ČR 20.3.12 Zeman Trvá 
5/N3_2011 Projednat s MZ ČR uspořádání setkání DASTA 31.3.12 Zeman, 

Zámečník 
Trvá 

6/N3_2011 Projednat s ČLS problematiku členských 
příspěvků 

1.2.12 Bouzková splněno 

7/N3_2011 Doplnit kontaktní emaily členů OS 20.3.12 Bouzková, 
Lesný 

Trvá 

8/N3_2011 Připravit oslovení členské základny 20.3.12 Zeman Trvá 
9/N3_2011 Aktualizovat adresu pro registraci nových členů 20.3.12 Zeman Trvá 
10/N3_2011 Předat připomínky k návrhu vyhlášky o zdr. 

dokumentaci 
19.12.11 Zeman splněno 
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11/N3_2011 Podepsat prohlášení o ochraně osobních údajů 1.2.12 Zeman, 
Lesný, 
Vejvalka, 
Špála 

splněno 

1/1_2012 Navázat spolupráci se Společností sociálního 
lékařství a řízení péče o zdraví 

30.4.2012 Zeman, 
Bouzková 

nový 

2/1_2012 Získat komplexní informaci o platném zaměření 
periodika Zdravotnictví v České republice 

20.3.2012 Bouzková nový 

3/1_2012 Podat informaci informovat o stavu příprav 
konference Biomedicínský výzkum s podporou 
evropských zdrojů  

20.3.2012 Zeman nový 

*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno) 
 
ID bodu 
programu 

Popis 

1 Výbor schválil navržený program jednání 

2 Revize úkolů 
2/N2_2011 

- Proběhlo setkání dr. Zdeňková, dr. Smitková a ing. Zeman v Plzni 
- Trvá nabídka bezplatného zpracování webu ČSZIVI 
- V případě dostatku obsahu a více redaktorů je možno přejít na jiný vzhled a CMS 

systém, dr. Smitková zajistí  
1/N3_2011 

- Existuje jen jeden formát loga 
- Dr. Vejvalkou nalezeny původní stránky ČSZIVI, včetně původního hlavičkového 

papíru, viz: http://cszivi.cls.cz . Na těchto stránkách jsou k dispozici např. i 
původně vydávané Informační listy ČSZIVI a jiné cenné informace a dokumenty. 

2/N3_2011 
- Hlavičkový papír bude aktualizován podle původní podoby, viz. např. 

http://cszivi.cls.cz/volby2001.htm 
6/N3_2011 

- Dlužníci musí být osloveni, dluh lze smazat pouze zaplacením nebo ukončením 
členství. Prozatím členství neukončujeme. 

7/N3_2011 
- Dr. Lesný se pokusí k seznamu od dr. Bouzkové aktualizovat kontaktní informace, 

především emaily. 

3 Informace k MEDSOFTu 
- Podána informace o stavu přípravy konference, schůzka výboru ČSZIVI navázala 

na jednání přípravného výboru MEDSOFu 

4 Tematika pracovního dne ČSZIVI 
- Proběhla široká diskuze nad možným tematickým zaměřením pracovního dne 

s ohledem na jiné odborné akce a zaměření ČSZIVI tak, aby byl dostatečný zájem 
o účast a akce měla smysl. 

- Pravděpodobně by byla akce spojena s členským shromážděním. 
- Možné zaměření na zdravotní sestry a další nelékařské profese a podporu jejich 

způsobilosti k odborné a vědecké práce 

5 Spolupráce se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví 
- Předsedou společnosti je doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
- Ing. Zeman s dr. Bouzkovou vyvolají schůzku nad možnostmi spolupráce 
- Dr. Bouzková zkontroluje dostupné informace o zaměření časopisu Zdravotnictví 

v České republice z pohledu registrace na MK a z pohledu přiznání statutu 
recenzovaného časopisu – cílem je prověřit možnosti publikování obsahu ladícího 
se zaměřením ČSZIVI 

6 3. ročník konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“ 
- 12.-13. dubna 2012, zámeček Větruše, Ústí nad Labem 
- Výbor společnosti souhlasí se spolupořadatelstvím konference, Ing. Zeman je 

předsedou přípravného výboru 
- Formulace: Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve 

spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v 

http://cszivi.cls.cz/
http://cszivi.cls.cz/volby2001.htm
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Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých 
informací ČLS JEP pořádají 3. ročník dvoudenní konference se zahraniční účastí 
„Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.   

- Info např. http://www.tc.cz a http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-
odborne-akce/default.aspx  

- Registrace: http://geform.tc.cz/biomedvyzkum3/ 

7 Různé 
- V rámci konference IFA 11th Global Conference on Ageing 28.5.-1.6.2012 v Praze 

koncem května připravuje ITU program zaměřený na mHealth (Vejvalka) – možná 
účast za ČSZIVI, podrobnosti http://www.ifa2012.com/home 

- Proběhlo předání kompletní vzorně vedené agendy RK od prof. Průši dr. Zubinovi 
- Paní Havlínové byla ukončena dohoda o pracovní činnosti pro ČSZIVI ke dni 

30.11.2011 (Bouzková) 

  

  

 
Přílohy k zápisu - 

 
Termín příští 
schůze 

Datum Čas Místo 

20.3.2012 odpoledne V rámci konference 
MEDSOFT 

 

http://www.tc.cz/
http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx
http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx
http://geform.tc.cz/biomedvyzkum3/
http://www.ifa2012.com/home

