Zápis ze schůze výboru ČSZIVI ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. 1_2013
Datum
Místo
Doba trvání

23.1.2013
Praha, NLK
10:00-12:00

Účastníci

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

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

Martin Zeman
Martin Zeman
Martin Zeman
Helena Bouzková

Program schůze
Schválení programu jednání
Kontrola a revize úkolů
IGA MZ ČR
Konference a semináře s podílem ČSZIVI
Projekt elektronického zdravotnictví MZ ČR
Aktualizace webu medinfo.cz
Další rozvoj DASTA a NČLP
Návrh činnosti v roce 2013
Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2013
Členská základna
Různé

ID úkolu

Pozn.

Definice úkolu

Termín

Zodpovídá

Stav*

Konkretizovat spolupráci s SI AN ČR
Připravit oslovení členské základny
Návrh zprávy o činnosti za rok 2012
Informace k fungování a financování platforem
Připomínky k návrhu činnosti v roce 2013
Zpracování zprávy o hospodaření za rok 2012
Zpracování zprávy Revizní komise
Rozpracování návrhu činnosti do měřitelných
cílů

30.6.12
30.6.12
28.2.2013
31.1.2013
23.1.2013
ASAP
ASAP
31.3.2013

Zeman
Zeman
Zeman
Lesný
výbor
Vejvalka
Zubina
Zeman

Trvá
Trvá
Nový
Splněno
Splněno
Nový
Nový
Nový

(ve formátu
[číslo
úkolu/číslo
porady_rok])

4/N3_2011
8/N3_2011
1/9_2012
2/9_2012
3/9_2012
1/1_2013
2/1_2013
3/1_2013

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

Popis

3

IGA MZ ČR
- Podle dostupných informací není v roce 2013 plánována žádná výzva IGA MZ ČR
- Připravuje se zřízení „Agentury pro zdravotnický výzkum“ pro základní a aplikovaný
zdravotnický výzkum a související legislativní změny, předpokládá se nová výzva
v roce 2014 na projekty od roku 2015
- 18.2. proběhne zasedání členů Vědecké rady a předsedů Oborových komisí IGA
MZ

Výbor schválil navržený program jednání
Revize úkolů
2/9_2012 dr. Lesný podrobně informoval o možnostech fungování a financování odborných
platforem
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-

4

5

6

Probíhá připomínkování atualizace Statutu IGA MZ

Konference MEDTEL 2013
- členy přípravného výboru jsou i doc. Lhotská a doc. Kinkorová
Seminář MEDSOFT 2013
- proběhla první schůzka přípravného výboru
- ČSZIVI přihlašuje několik příspěvků, jedním by měla být přehledová přednáška o
činnosti ČSZIVI
Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích
- Připravuje se první návrh programu, vznikly stránky konference na:
http://www.kzcr.eu/konference/biomedresearch2013/
- K tématům letošního ročníhu by mělo patřit i publikování v režimu Open access
(Lesenková)
Projekt elektronického zdravotnictví MZ ČR
- Proběhly 2 ne zcela veřejné semináře, na druhém prezentoval Ing.Kružík za
ČSZIVI, viz. http://www.mzcr.cz/dokumenty/seminar-elektronicke-zdravotnictvi-astandardy_7219_2783_1.html
- V roce 2013 je připravována série pravidelných tematicky zaměřených seminářů od
ledna min. do června, předběžná úvaha:
o leden 4. týden - MIS, organizace a projektové řízení
o únor 2. týden - legislativa
o únor 3.-4. týden SNOMED
o březen - předběžně epSOS, popř. jen IHE, předjednána účast Slováků a
Slovinců
o duben 2. týden vzdělávání, ve vazbě na konferenci EFMI
o duben 3.-4. týden IT a procesy
o květen zdravotnické registry
o červen národní licence SNOMED
- MZ by rádo uspořádalo seminář o problematice struktury vedení zdravotní
dokumentace, kde by diskutovali a prezentovali řešitelé skutečných projektů z
nemocnic své zkušenosti s projekty sjednocování struktury a vedení zdravotní
dokumentace v rámci nemocnic.
- Skupina DS by se nyní měla zabývat přípravou koncepce, teze systému správy
standardů jsou obsaženy v projektech, ale bez organizační části. Návrh: pro každý
z 5 pilířů zpracovat roadmapu
- MZ ČR zpracovalo Benefity k projektům MIS, Portál, RRZ a VYZD
- Další schůzka skupiny Standardy bude 31.1.2013 ve 14 hodin, za ČSZIVI se
zúčastní Zeman, Kružík
Aktualizace webu medinfo.cz
- Přidány další akce

7

Další rozvoj DASTA a NČLP
- Po schůzi výboru se uskuteční schůzka pracovní skupiny ČSZIVI Standardy

8

Návrh zaměření činnosti v roce 2013
- Bude prezentováno na MEDSOFTu
- Zpracování zprávy o činnosti v roce 2012 (Zeman)
- Zpracování zprávy o hospodaření za rok 2012 (Vejvalka, až přijde sestava se sekr.
ČLS)
- Zpracování zprávy Revizní komise (Zubina)
- Rozpracování návrhu činnosti do měřitelných cílů (Zeman)
-

Připravit členskou schůzi
Dokončení nového webu a kontaktování členské základny
Spolupráce na projektu elektronického zdravotnictví
Podpora rozvoje DASTA a dalších standardů eHealth
Navázání kontaktů resp. partnerských vztahů s odbornými společnostmi v okolních
zemích
Pokračovat v kurzech pro doktorandy (ve spolupráci se SMBILI)
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-

9

10

11
Přílohy
k zápisu

Aktivně ovlivňovat systém vzdělávání v oblasti lékařské informatiky
Organizace nezávislé odborné platformy v oblasti elektronizace zdravotnictví
Organizovat semináře v celém spektru zaměření ČSZIVI
Podílet se na organizování tradičních konferencí a seminářů (MEDSOFT,
MEDTEL, Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích aj.)

Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2013
- Výbor ČSZIVI po projednání stanovil (schváleno jednomyslně hlasováním)
následující výši členských příspěvků pro rok 2013:
- Důchodci: 100 Kč
- Ostatní: 300 Kč
- Pozn. Člen ČLS JEP je důchodcem, pokud dosáhne v roce 2013 věku: muž 62 let,
žena 60 let.
Členská základna
- Výbor přijímá dnešním dnem za řádného člena odborné společnosti následujícího
žadatele: MUDr. Martin Potančok
Různé
-

Termín příští
schůze

Datum
20. února 2013

Čas
10:00-12:00

Místo
NLK
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