Zápis ze schůze výboru ČSZIVI ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. 8_2013
Datum
Místo
Doba trvání

4.12.2013
Praha, NLK
10:00-12:00

Účastníci

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

Přizvaní/hosté
Omluveni
Neomluveni
Moderátor
Zapisovatel
Schvalovatel
Ověření
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Program schůze
Schválení programu jednání
Kontrola a revize úkolů
Platforma pro elektronické zdravotnictví a Memorandum
Konference MEDTEL 2013
Aktivity MZ ČR
Koncepce zdravotnického výzkumu, H2020 a eHealth
MEDSOFT 2014
Příprava členské schůze
Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví
Projekt Podpora publikace výsledků výzkumu a vývoje ve zdravotnictví
Různé

ID úkolu
1/4_2013
1/6_2013
4/6_2013
1/7_2013

Definice úkolu
Připravit členského shromáždění
Zajistit start nového webu medinfo
Průběžně řešit problematiku členské základny
(dluhy, adresy, členství)
Aktualizovat informační zdroje na novém
testovacím webu ČSZIVI

Termín
1.9.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

Pozn.

Zodpovídá
Zeman
Zeman
Vejvalka,
Bouzková
Bouzková,
Lesenková

Stav*
Trvá
Trvá
Trvá
Trvá

*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno)
ID bodu
programu
1
2

3

4

Popis
Výbor schválil navržený program jednání
Revize úkolů
1/4_2013 Bude stanoven nový termín
1/6_2013 Probíhá testování nového webu
4/6_2013 Situace je průběžně řešena
Memorandum o spolupráci a vznik Platformy
- Text Memoranda je připraven k podpisu signatářům
- K memorandu budou vytvořeny principy spolupráce
- 18.12.2013 bude Memorandum předloženo ke schválení předsednictvu ČLS JEP
- Ostatní signatáři text memoranda schválili
- Po podepsání všemi signatáři bude zveřejněno (i na stránkách ČLS JEP).
- Během přípravy Memoranda byla jeho signatáři ustavena Platforma pro elektronické
zdravotnictví v ČR, zástupci signatářů se scházejí min. 1 x měsičně.
Konference MEDTEL 2013
- 27. - 28. 11. 2013,Clarion, Praha, mezinárodní konference
- Během konference proběhla 2 samostatná setkání s panem Claytonem Hamiltonem,
který má ve WHO EU na starost oblast eHealth a zabývá se problematikou národních
eHealth strategií. Pan Hamilton (a WHO EU a CZ) nabízí všestrannou pomoc ČR.
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Příspěvek za ČSZIVI a PS je vystaven na webu PS, zpráva o něm:
http://www.ezdrav.cz/nove-koncepty-v-narodnim-standardu-pro-prenos-zdravotnickychdat/
- Kompletní prezentace na webu organizátora (http://www.action-m.com/medtel2013/)
- V úvodu konference Clayton Hamilton zdůraznil 2 milníky ve vztahu WHO k eHealth:
o Rok 2005 a Rezoluci WHA58.28, která uznala hodnotu ICT pro zdraví
o Rok 2013 a Rezoluci WHA66.24 z 27.5.2013, která uznala hodnotu přijetí
standardů interoperability a hodnotu Health on Internet
Aktivity MZ ČR
Roundtable Realizace elektronického zdravotnictví v ČR v AmCham
- 28. 11. 2013 se v Praze konal expertní kulatý stůl za účasti ministra Martina Holcáta s
tématem Realizace elektronického zdravotnictví v ČR: Jak zajistit úspěšný a udržitelný
program eHealth.
- Zpráva např. na http://www.ntmc.cz/?CTRL=news&id=21
- Byla představena iniciativa MZ ČR s cílem přípravy Národní strategie eHealth (dr.
Duškov)
- Podána informace o přípravě tzv. Vstupní zprávy / Akčního plánu naplňování (ex-ante
kondicionalita EU) pro eHealth
- Metodiku tvorby strategií, podle které pracuje dr. Duškov, je dostupná na
http://www.reformapsychiatrie.cz/strategie/tvorba-strategie/#.UpxfYNLuLIB a dalších
souvisejících stranách.
Seminář MZ ČR k eHealth strategii ČR
- 17.12. 2013 v Lékařském domě se koná za účasti ministra zdravotnictví pracovní
setkání, jehož účelem je na základě paralelních skupinových workshopů společně
definovat vizi, univerzální poslání a hlavní bariéry rozvoje elektronického zdravotnictví v
ČR.
Koncepce zdravotnického výzkumu, H2020 a eHealth
- Probíhají závěrečná kola připomínkování Koncepce zdravotnického výzkumu do roku
2022 a Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta
2015 – 2022
- Materiály MZ ČR cíleně opomíjejí oblast elektronického zdravotnictví (eHealth)
- Připravený WORK PROGRAMME 2014 – 2015 8. Health, demographic change and
wellbeing z Horizontu 2020 naopak eHealth integruje do celé zdravotní péče a zároveň
eHealth věnuje i samostatné části, za zmínku stojí zejména PHC 34 – 2014: eHealth
interoperability.
Informační den k H 2020 a Health
- 11. 12. 2013 bude v Lékařském domě první Národní informační den k RP HORIZONT
2020 v oblasti Zdraví, demografické změny a wellbeing
Absenci eHealth v národním programu považujeme za principiální vadu.
MEDSOFT 2014
- MEDSOFT 2014 proběhne 25.-26.3.2014 v Roztokách
- Přípravný výbor se sejde 28.1.2014 u prof. Svačiny
Příprava členského shromáždění
- Bude vytipována vhodná akce, s jejímž konáním bychom spojili termín členského
shromáždění.
Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví
- PS připravuje odborná stanoviska k projektům elektronické neschopenky a elektronické
preskripce
Projekt Podpora publikace výsledků výzkumu a vývoje ve zdravotnictví
- Ing. Zeman představil záměr projektu, jehož iniciátory jsou dr. Pfeifer a dr. Struk
- ČSZIVI podporuje přípravu projektu
- NLK s doc. Špálou budou aktivně spolupracovat na přípravě projektu
Různé
- Členové výboru souhlasí s vystavením fotografií ze schůze výboru na webu ČSZIVI
-
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Přílohy
k zápisu

Termín příští
schůze

Datum
5. února 2014

Čas
10:00 hodin

Místo
NLK

Strana:
2z2

