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Hlavní cíl (dlouhodobý)

• návrh změny vyhlášky č. 99/2012 Sb. „Vyhláška o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb“ se zakotvením profesí BMT, BMI 
a KI,

• návrh změny katalogu prací v NV 222/2010 Sb.
(2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR, pl. tř. 11 - 14)

↓

• nepřímo tak získat lepšího postavení OS u členské 
základny



Jak dosáhnout hlavního cíle 
(obecné předpoklady)?
• velmi úzká spolupráce ČSBMILI a ČSZT,
• navenek působit jako komunita, která má zavedeny 

fungující systémy pro zvyšování kvalifikace (viz 
analogie se systémy kvality),

• reprezentativní členská základna obou společností,
• tuzemská podpora od ZZ či od kapacit zdravotnictví,
• zahraniční podpora od IFMBE a IUPESM (EPIG ?) 



Jak dosáhnout hlavního cíle 
(konkrétní dílčí akce – část 1)?
• sdílení záměrů, zápisů, názory výborů a členů 

ČSBMILI a ČSZT,
• detailní a aktuální popis současné situace ve ZZ z 

hlediska profesí BMT, BMI a KI (viz akce „audit“),
• vytvoření důvodové zprávy na základě zjištěného 

stavu,
• vlastní změnový návrh,



Jak dosáhnout hlavního cíle 
(konkrétní dílčí akce – část 2)?
• zavedení systému CŽV + návrh na doplnění 

standardů SAK (viz akce „plán CŽV“),
• existence platné akreditace AKK BMT/BMI (do 

2025) a SV Klinické inženýrství (do 2023+nová),
• obnova členských základen obou společností (viz 

akce „benefity“ + „marketing (viz též www a LaT)“) ,
• spolupráce s osobnostmi, ost. OS, IFMBE a IUPESM



Dosavadní důležité zkušenosti

• diskuze s týmy BMT+BMI a KI ze ZZ jako FNM, FNP, 
FNOL a dalšími jednotlivci z dalších ZZ v ČR,

• velmi důležité vysvětlovat členské základně, ale i 
budoucím uchazečům o členství, kam směřujeme a 
jakou úlohu sehrávají členové (viz příklad plán CŽV),

• hlavní motivací mladých BMT+BMI a KI je se potkat na 
odborných akcích a mít možnost diskutovat o 
odborných problémech přímo mezi sebou a sdílet 
zkušenosti,

• nabídku publikovat v LaT zatím přijalo okolo 5 KI z 
oslovených 20 (hlavní problémy jsou AJ a charakter 
příspěvku – vědecký časopis)



Závěr

• v rámci webmináře dne 21.4.2021 proběhne krátká 
anonymní anketa, zdali považují přítomní BMT, BMI 
a KI plán CŽV za akceptovatelný a jako povinný, ale 
za předpokladu všech uvedených souvislostí výše,

• bez realizace výše uvedených kroků není možné 
dosáhnout záměru a cílů,

• je třeba pracovat s optimismem! Viz začátky zákona 
č. 96/2004 Sb. (cca 10 let příprav)
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