Zápis ze schůze výboru ČSZIVI ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. 6_2013
Datum
Místo
Doba trvání

18.9.2013
Praha, NLK
10:00-12:00

Účastníci

Výbor: Helena Bouzková, Eva Lesenková, Petr Lesný, Štěpán Svačina, Miroslav
Zámečník, Martin Zeman
RK: Milan Špála, Dana Zdeňková, Pavel Zubina
Jan Vejvalka
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
12
13

Program schůze
Schválení programu jednání
Kontrola a revize úkolů
Zpráva revizní komise
Zpráva o činnosti
Seminář Informační zdroje pro klinickou praxi …
Konference MEDTEL 2013
Příprava koncepce zdravotnického výzkumu, HORIZONT 2020
Web ČSZIVI
DASTA o.s.
Příprava členské schůze
Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví
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
Rozpracování návrhu činnosti do měřitelných
cílů
Připravit členského shromáždění
Stav členské základny
Dodat zprávu RK k vystavení
Informovat členy o konání schůze
Zajistit start nového webu medinfo
Zajistit příspěvek k ePreskripci na členské shr.
Zajistit příspěvek k aktivitám NLK na členské
shr.
Průběžně řešit problematiku členské základny
(dluhy, adresy, členství)
Zajistit publikování Zprávy RK

30.6.12
30.6.12
26.3.2013
31.3.2013

Zeman
Zeman
Zeman
Zeman

Trvá
Trvá
Splněno
Trvá

1.9.2013
30.7.2013
30.7.2013
30.9.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013

Zeman
Bouzková
Zubina
Zeman
Zeman
Lesný
Bouzková

Trvá
Splněno
Splněno
Trvá
Nový
Nový
Nový

31.12.2013

Lesný,
Bouzková
Zeman

Nový

(ve formátu
[číslo
úkolu/číslo
porady_rok])

4/N3_2011
8/N3_2011
1/9_2012
3/1_2013
1/4_2013
1/5_2013
2/5_2013
3/5_2013
1/6_2013
2/6_2013
3/6_2013
4/6_2013

4/6_2013
*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno)
ID bodu
programu
1

29.10.2013

Nový

Popis
Výbor schválil navržený program jednání
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2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

Revize úkolů
2/1_2013 podepsat členy RK, naskenovat k vystavení
1/4_2013 po potvrzení termínu informovat členskou základnu (weby, mail, dopisy)
Zpráva revizní komise
Zpráva byla podepsána všemi členy RK, bude předána na sekretariát ČLS a poté
vystavena na webu ČSZIVI.
Zpráva o činnosti za období 2011-2012
Výsledná zpráva byla schválena a vystavena na webu ČSZIVI
Informační zdroje pro klinickou praxi a jak k nim přistupovat
ČSZIVI pořádá ve spolupráci s Huawei, Medicalc software a NessTechnologies diskuzní
setkání, hlavním přednášejícím bude doc. Kasal.
Akce se koná 17. října od 10 hodin v Hotelu ILF, sál č. 5, délka cca 4 hodina. Účast
přednostně pro zvané.
Konference MEDTEL 2013
27.-28.11.2013 Praha, podrobnosti na http://www.action-m.com/medtel2013/
Příprava koncepce zdravotnického výzkumu, HORIZONT 2020
V průběhu prázdnin proběhlo připomínkové řízení 3. verze Koncepce zdravotnického
výzkumu do roku 2022 Ministerstva zdravotnictví. Na rozdíl od připravovaného dokumentu
Work programme 2014-2015 Health, demografic change and wellbeing k Horizontu 2020
připravovaná národní koncepce ignoruje oblast zdravotnické informatiky a eHealth. Není
tedy jasné, zda vůbec a jak bude výzkum v této oblasti na národní úrovni v dalším období
financován. Výbor ČSZIVI je znepokojen touto situací.
Web ČSZIVI
ČSZIVI zakoupila výhodně hosting u společnosti Ignum. Je připravena a v připomínkovém
řízení v rámci pracovní skupiny nová verze struktury webu na redakčním systému. Původní
verze webu zůstane dostupná. Výbor souhlasí s rychlým startem nového webu, byť zatím
s menším množstvím informací, tak, aby s ním mohlo být seznámeno členské
shromáždění.
DASTA o.s.
V průběhu prázdnin bylo zaregistrováno občanské sdružení „DASTA – sdružení pro
podporu a rozvoj standardů elektronického zdravotnictví, o.s.“, přípravný výbor tvořili
členové pracovní skupiny Standardy CSZIVI a prof. Jabor. První schůze zakládajících
členů (Jabor, Kružík, Straka, Zámečník, Zeman) proběhla 16.9.2013. Sdružení bude
používat web www.dastacr.cz na hostingu ČSZIVI, soustřeďovat především tvůrce a
podporovatele standardů elektronického zdravotnictví v ČR a mj. spravovat DASTA a
NČLP.
Příprava členského shromáždění
Schůze se bude konat 29.10.2013 10:00-17:00 v Lékařském domě.
V rámci členské schůze bude mj. aktualizováno členění pracovních skupin ČSZIVI,
projednána strategie ČSZIVI, informováno o činnosti, projednáno další fungování ČSZIVI
(zapojení členů do činnosti, členská základna, členské příspěvky a financování,
komunikace se členy atd.)
Schůzi bude předcházet seminář na aktuální témata (preskripce, pracovní skupiny ČLS,
neschopenky, aktivity NLK apod.). V rámci semináře bude umožněn vstup zájemcům do
ČSZIVI.
Informace bude na webu medinfo, pozvánka mailem, popř. poštou, registrace mailem.
Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví
Předsednictvo ČLS JEP schválilo dne 15. května 2013 vznik, složení a náplň činnosti
Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví při předsednictvu ČLS JEP. Vedoucím
skupiny je Ing. Martin Zeman, podrobnosti jsou publikovány na http://www.cls.cz/pracovniskupina-pro-elektronicke-zdravotnictvi.
První schůzka pracovní skupiny proběhne 18.9.2013 v Lékařském domě.
Členská základna
- Byl prověřen stav členské základny, platby členských příspěvků, platnost doručovacích
adres členů.
- Existuje skupina členů, kterým léta nebyly doručeny složenky (neplatná adresa) a
narostl jejich dluh vůči ČSZIVI i ČLS.
- Situace bude urychleně řešena ve spolupráci s ČLS. Další postup bude s jednotlivými
dlužníky projednán s cílem narovnání stavu (Lesný, Bouzková).
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Přílohy
k zápisu

Různé
- V případě zájmu je možné zajistit kvalitní přednášku o problematice SW patentů
(Lesný)
- 28.-29.11.2013 se koná v Praze mezinárodní konference "BETTER CITIES FOR
BETTER LIFE“ (http://www.better-cities.eu/), ČSZIVI obdržela nabídku spolupráce na
programu konference a doporučila předání Společnosti sociálního lékařství a řízení
péče o zdraví a oslovení ČLS jako celku, s ohledem na široký záběr konference.
(Zubina)
-

Termín příští
schůze

Datum
23. října 2013

Čas
10:00 hodin

Místo
NLK

Strana:
3z3

