Zápis
ze zasedání výboru
České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky,
které se konalo v pondělí 6. prosince 2021 od 16:30 hod. jako online zasedání
v prostředí MS Teams
Přítomni – telekonferenčně připojeni: doc. Ing. M. Augustynek, Ph.D., doc. MUDr. J.
Bruthans, Ph.D., Ing. J. Cmíral, DrSc., Ing. J. Havlík, Ph.D., doc. Ing. M. Chmelař, CSc., doc.
Ing. J. Hozman, Ph.D., Ing. D. Korpas, Ph.D., doc. Ing. L. Lhotská, CSc., Ing. M. Mayer,
Ph.D., MHA, Ing. Mgr. M. Nováková, Ph.D., prof. Ing. M. Penhaker, Ph.D., MUDr. Ing. S.
Petránek, CSc., MBA, prof. Ing. K. Roubík, Ph.D., doc. Ing. M. Rožánek, Ph.D.
Omluveni: Ph.D., prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Program:
1) Kontrola a schválení zápisu z minulé schůze – bez námitek
2) Agenda členů – členové výboru byli informování Dr. Havlíkem o aktuálním stavu počtu
členů, ubyli dlužníci, společnost má 125 členů.
Bylo schváleno automatické rušení členství pro neplatiče příspěvku, nikdo nebyl proti. Ještě
tentýž týden jsme však obdrželi seznam platební bilance a je tam cca 10 členů, kteří mají
vícenásobný dluh, ačkoli Dr. Havlík věnoval rok tomu, aby se toto vše napravilo. Je to takový
nekonečný příběh. Vzhledem k tomu, že jsme dále po konání schůze výboru obdrželi email o
záměru spuštění nových www stránek ČLS JEP, které budou umožňovat individuální
aktualizaci kontaktních údajů, tak se předseda výboru doc. Hozman rozhodl výše uvedené
schválené rozhodnutí výboru zatím nevyužít a sám se pokusí hned začátkem ledna
kontaktovat telefonicky těch 10 členů a požádat je o řešení situace. Rádi bychom, aby se počet
členů opět nemusel snížit o 10.
3) Exekutiva – informace doc. Hozmana o hlasování v rámci IUPESM (podklady rozeslány
členům).
Dr. Mayer informoval o akcích, které proběhly v rámci SAK se spoluúčastí společnosti
(odkazy v rozeslaných materiálech).

Doc. Hozman informoval o proběhlé konferenci Trendy vývoje angiografických
zobrazovacích systémů v lékařství 26. 11. na FBMI.
4) Aktivity komunity BMI
•

YBERC 2022 – organizuje FBMI, nutný výběr termínu, organizují prof. Hudák, prof.
Penhaker, prof. Roubík, bez přímé garance společnosti, ale s nutností informovat
výbor společnosti, protože např. v roce 2020 a ani v roce 2021 se na výbor nedostala
vůbec žádná informace.

•

Trendy v biomedicínském inženýrství – diskuze nad špatnou organizací v roce 2021 a
následující diskuze nad formou programu a zaměření konference Trendy v BMI
v dalších letech, záštita odborné společnosti.

Úkol: doc. Lhotská, doc. Rožánek – upřesnění charakteru/zaměření konference Trendy
v dalších letech, povinná sekce ve vztahu k praxi, koordinační úloha výboru ČSBMILI ano/ne,
plán na delší dobu, kdo by měl organizovat apod. (odborné sekce ano či ne)
termín: příští schůze výboru společnosti
5) Audit ZZ – info doc. Hozman, který realizoval první takovou akci v nemocnici v
Klatovech – detaily na příští schůzi
6) Plán CŽV – výbor již dříve projednal a teď odsouhlasil, že plán CŽV bude povinný pro
uchazeče o specializační vzdělávání v Klinickém inženýrství, pro ostatní bude plán CŽV
doporučený
7) Lékař a technika – úkol pro všechny je zajistit příspěvky pro čísla za rok 2021 – sdílená
tabulka – přispět musí všichni členové redakční rady a výboru společnosti, vytvořit soubor
recenzentů, kteří můžou být přímo kontaktování redakcí. V materiálech je info k soutěži
z předsednictva ČLS JEP od předsedy prof. Svačiny. Z něj vyplývá, že jsme obdrželi výjimku
na 3-leté členství při udělování ceny za nejlepší publikaci v LaT. Bude doplněno do
dokumentů ČLS JEP. Prezentovány metriky časopisu a nedostatky z hlediska citací apod.
V roce 2022 by mělo dojít k výraznému zlepšení, protože budou konference Poster a YBERC.
Doc. Hozman apeloval na všechny, aby pomohli se zajištěním článků.
Úkol: prof. Roubík – vytvořit dokument s důvody proč publikovat pro případné autory a
zajistit doplnění důležitých údajů o LaT na www stránce časopisu – MENU About (viz údaje o
indexaci ve SCOPUS, ISSN pro tištěnou a elektronickou verzi, DOI).

8) Diskutována možnost realizace odborného fóra na www stránkách společnosti
s odpověďmi expertů. Bude řešeno v součinnosti s ČSZT (Ing. Petráček). Za ČSBMILI ČLS
JEP výbor souhlasil se společným projektem.
Úkol: doc. Augustynek zajistí projednání tohoto společného návrhu na výbor ČSZT a na
dalším zasedání výboru bude informovat o výsledku. Doc. Bruthans do příštího zasedání
výboru předloží přehled možných řešení s případnými nároky na financování.
9) Dr. Mayer informoval o hospodaření společnosti, vše je v pořádku a řešené včas. Na rok
2022 nejsou plánovány žádné rozpočtované akce společnosti, případně je nutné nahlásit doc.
Hozmanovi obratem.
25. 11. 2022 je plánován 4. ročník konference Trendy vývoje digitální radiografie a systémů
PACS v lékařství.
Diskutováno možné hospodaření s penězi společnosti vzhledem k inflaci.
Zpráva o hospodaření za rok 2020 a zpráva revizní komise za rok 2020 budou projednány perrollam.
10) Různé
Doc. Hozman informoval o průběhu zasedání mezinárodní hodnoticí komise (JAT) na ČMI
Doc. Hozman informoval o přístupu studentů technických škol k technickým normám
zdarma.
Doc. Hozman informoval o návrhu členů společnosti jako funkcionářů do IFBME – prof.
Provazník, Doc. Lhotská a Dr. Korpas, všichni nominovaní souhlasili, tyto nominace byly
výborem schváleny a doc. Hozman zajistí odeslání nominací do 15. 1. 2022 s potřebnými
dokumenty.
Dr. Cmíral byl též navržen na ocenění IUPESM Awards of Merit za svůj celoživotní přínos
k biomedicínskému inženýrství v ČR. S nominací souhlasí a doc. Hozman odešle požadované
dokumenty do 15. 12. 2021.
Proběhne setkání zástupců vysokých škol s programy BMI se zástupci společnosti Siemens
(všichni oslovení se mají registrovat).
V roce 2022 proběhne kongres IUPESM – nutné zaslat abstrakt, kongres se bude konat
hybridně v Singapuru. Původní termín pro zasílání abstraktů, tj. 10. 12. 2021 byl
posunutý na 14. 1. 2022!

Osloveni všichni do různého:
Dr. Cmíral navrhuje zvát kolegyně a kolegy BMT, BMI a KI z praxe na pravidelná setkávání
(viz YBERC, Trendy v BMI), aby bylo možné získávat zpětnou vazbu o absolventech VŠ na
pozicích BMT, BMI a KI.
Doc. Lhotská informovala o zasedáních IFMBE, IMIA, EFMI a ISfTeH. Z jednádní
nevyplynuly žádné významné úkoly, nebyly projednávány žádné velké změny, kongresy jsou
obecně posunuté, z hlediska European Federation for Medical Informatics (EFMI) – vznik
nové pracovní skupiny, otevřený call na “Informatics Europe”, General Assembly for
Telemedicine and E-health v rámci ISfTeH. Termíny konferencí pošle doc. Lhotská
samostatně, resp. požádá též doc. Bruthanse o vyvěšení na www stránkách společnosti.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP

