Zápis ze schůze výboru ČSZIVI ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. N2_2011
Datum
Místo
Doba trvání

22.11.2011
NLK
10:00-12:00

Účastníci

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

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

Program porady
Schválení programu jednání
Způsob komunikace s výborem ČSZIVI, členy ČSZIVI a odbornou veřejností
Stav přebírání administrace společnosti novým výborem a revizní komisí
Informace o přípravě konference MEDSOFT
Návrh témat (okruhů) k řešení v dalším období – k diskuzi
Návrh cílů pro další období – k diskuzi
Různé

ID úkolu

Pozn.

Definice úkolu

Termín

Zodpovídá

Stav*

14.12.11
15.1.12

Vejvalka
Zeman

nový
nový

14.12.11

Zeman

nový

14.12.11

Lesenková

nový

31.1.2012

Zámečník

nový

6/N2_2011

Dodat výboru podklady k původnímu logu ČSZIVI
Projednat další rozvoj webu ČSZIVI s dr.
Smitkovou
Projednat se Sekcí informatiky Asociace
nemocnic ČR možnost zapojení členů do činnosti
ČSZIVI
Připravit informaci o systému přidělování kreditů
pro odborné pracovníky ve zdravotnictví
Svolat schůzku nad přípravou setkání řešitelů
DASTA
Zůčastnit se mimořádného sjezdu delegátů ČLS

7.12.11

nový

7/N2_2011

Rozeslat návrh témat – zaměření ČSZIVI

14.12.11

Zeman
(Lesný)
Lesný

(ve formátu
[číslo
úkolu/číslo
porady_rok])

1/N2_2011
2/N2_2011
3/N2_2011

4/N2_2011
5/N2_2011

nový

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

Popis
Výbor schválil navržený program jednání
Způsob komunikace s výborem ČSZIVI, členy ČSZIVI a odbornou veřejností
 Seznam emailových adres pro komunikaci s výborem: predseda@cszivi.cz
(předseda, místopředseda, vědecký tajemník), vybor@cszivi.cz (členové výboru),
rk@cszivi.cz (revizní komise)
 Registrace domény: www.cszivi.cz – přesměrování na www.medinfo.cz
 Doménu a adresy zajistil dr. Vejvalka
 Registr členů a jeho správa – po získání aktuálního registru ze sekretariátu bude
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3

4

5

registr zrevidován a doplněn o emailové adresy podle kontaktů výboru
Stav přebírání administrace společnosti novým výborem a revizní komisí (písemnosti,
hospodaření, rozpočet, logo aj.)
 Výbor přijal informaci pokladníka o stavu hospodaření společnosti
k aktuálnímu datu
o Rozpočet je mírně schodkový v intencích předchozích let
o Peníze na účtu pokrývají chod společnosti
 Výbor schválil hlasováním návrat k původnímu logu společnosti
 Písemnosti předchozího výboru společnosti zatím nejsou k dispozici
o doc. Kasal dohledává, prostřednictvím předchozí sekretářky výboru p.
Havlíková přislíbil přednostně dodat dokumenty, které jsou k dispozici
v elektronické podobě
o další dokumenty jsou dispozici na sekretariátu ČLS
 webové stránky ČSZIVI – Ing. Zeman navštíví dr. Smitkovou a projedná další
možnosti
Informace o přípravě konference MEDSOFT
 20-21.3.2012, Roztoky u Prahy
 Mírná úprava zaměření a témat
 Možnost získání sponzorů, formuláře u M.Zemana nebo u Action M
 Stanovena odpovědnost za tematické okruhy
 Přípravný výbor zasedal 9.11.2011, další proběhne 1.2.2012 u prof. Svačiny
 Další informace na www.action-m.com/medsoft2012
Návrh témat (okruhů) k řešení v dalším období – k diskuzi
a) Špatná reputace e-health. E-health nepřináší do zdravotnictví peníze, převažuje
názor, že chybí národní koncepce (obecné téma)
b) Špatná reputace ČSZIVI. Nedostatečná aktivita, komunikace se členy a odbornou
veřejností
c) Nepřehledná změť spousty jiných společností, které se angažují v oblasti
zdravotnické informatiky. Profilace ČSZIVI, spolupráce s odbornými společnostmi a
institucemi, s MZ ČR
• ČIS (Česká informační společnost, o.s., působí v rámci ČSVTS,
http://cisvts.cz/)
• SBMILI (Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
ČLS JEP, http://sbmili.cz/)
•
ČNFeH (České národní fórum pro eHealth, o.s.,
http://www.ehealthforum.cz/)
•
ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností, samostatné
dobrovolné občanské sdružení 68 nezávislých vědeckotechnicky
zaměřených občanských sdružení, http://csvts.cz/)
• MEDTEL (MEDTEL, o.p.s., http://www.medtel.cz)
• ICT Unie (ICT UNIE o.s., http://www.ictu.cz/)
• MEFANET (MEdical FAculties NETwork, projekt zaměřený na budování a
posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky
lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a
komunikačními technologiemi, http://www.mefanet.cz/)
• HL7 Česká republika (občanské sdružení, HL7 Česká republika je
mezinárodní přidruženou organizací Health Level Seven
http://www.hl7.cz)
• SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je
dobrovolnou, odbornou a stavovskou organizací knihovníků a
informačních pracovníků. Má charakter občanského sdružení.
http://www.skipcr.cz/)
• Klub lékařských knihoven (je součástí SKIP, http://www.nlk.cz/informace-onlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven)
• a řada dalších
d) Nabídka zapojení se nemocničních informatiků do činnosti ČSZIVI
• vznik pracovní skupiny nebo sekce
• oslovení SI AN ČR, totéž případně asociace krajů
e) Získání obsahu pro www.medinfo.cz, další koncepce webu ČSZIVI
• upravit a zjednodušit strukturu stránek, rozdělit odpovědnost za jednotlivá
Strana:
2z3

Zápis ze schůze výboru ČSZIVI ČLS JEP

6

7

témata na stránkách na členy výboru, prostor pro zápisy z jednání a
pro aktuality
• oživení pomocí RSS kanálů z informačních zdrojů
• garance a jednotlivé sekce
• redakční systém
f) Perspektiva lékařských knihoven v době internetu a omezování veřejných výdajů
g) Profil zdravotnického informatika, legislativní souvislosti
h) DASTA
i) Financování ČSZIVI
• Náměty na další financování aktivit ČSZIVI
Návrh cílů pro další období – k diskuzi
a) Příprava na shromáždění členů ČSZIVI
 Uspořádat průběhu roku 2012, buď na MEDSOFTu nebo na pracovních
dnech v Lékařském domě
 Připravit zprávu za minulé období, návrh činnosti, koncepci, …
b) Vyprofilování ČSZIVI
c) Revitalizace webu, navázání kontaktu se členy ČSZIVI
d) Pořádání vlastních odborně vzdělávacích akcí v Lékařském domě, min. 1 x ročně
pracovní dny
e) Viditelné zapojení se do akcí pořádaných jinými institucemi
 MEDSOFT 2012, 20.-21.3.12, www.action-m.com/medsoft2012
 IKI 2012, 17.1.12,
http://www.cisvts.cz/default.asp?ids=3932&ch=546&typ=2&val=3932

a další – min. 2 další akce kromě MEDSOFTu a IKI ročně
f) Založení Asociace zdravotnické informatiky v rámci Komory vysokoškolsky
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví http://komora-vs.org/ přidělování kreditů
g) Příprava vydání časopisu Healthcare IT Management zaměřeného na ČR (ve
spolupráci s prof. Zvárovou), www.hitm.eu, ČSZIVI je členem za ČR v EAHITM
(http://hitm.eu/content/full_and_associated_members_european_association)! .
Různé
a) Návrh na uspořádání shromáždění řešitelů DASTA (Ing. Zámečník)
 Výbor souhlasí a pověřuje Ing. Zámečníka přípravou
b) Informace o konání mimořádného sjezdu delegátů ČLS dne 7.12.11, který bude
projednávat změnu stanov ČLS (prof. Svačina)
 Výbor nominuje Ing. Zemana jako delegáta sjezdu a dr. Lesného jako
náhradníka
c) Námět na zapojení do portálu EUNI (prof. Svačina)
d) Námět na zveřejnění odkazů na organizace blízkého zaměření na medinfo (doc.
Špála)
e) Námět připravit seznam odborných akcí, do kterých se zapojí aktivně členové
ČSZIVI a stanovit garanty za jednotlivé akce
f) Námět zvážit zapojení členů ČSZIVI do redakční činnosti odborných časopisů

Přílohy k zápisu

-

Termín příští
schůze

Datum
14.12.2011

Čas
10:00-12:00

Místo
NLK
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