Zápis
ze zasedání výboru
České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky,
které se konalo dne 13. února od 15:00 v prostorách ČVUT/CIIRC
Přítomni: Ing. J. Cmíral, DrSc., Ing A. Grošpic, CSc., doc. Ing. J. Hozman, Ph.D., doc. Ing. L.
Lhotská, CSc., doc. Ing. F. Lopot, CSc., Ing. M. Mayer, Ph.D.
Telekonferenčně připojeni: Ing. D. Korpas, Ph.D., doc. Ing. M. Penhaker, Ph.D., prof. Ing.
Ivo Provazník, Ph.D.
Omluveni: doc. Ing. V. Krajča, CSc., Ing. M. Nováková, Ph.D., prof. Ing. K. Roubík, Ph.D.,
1. Kontrola plnění úkolů z posledního zasedání (Ing. Cmíral)
•

Doc. Krajča měl rozeslat upozornění všem členům, že důchodci neplatí členské
příspěvky do naší společnosti. Je v současné době nemocný, zajistí doc. Hozman.

•

Radiologičtí fyzikové požádali ČSBMILI o spolupráci při úpravě Katalogu prací.
Novelizace katalogu však vycházela pouze z novelizace vyhlášky o činnostech (pro
BMI práce bez odborného dohledu). Celková novela bude muset být řešena samostatně
(zatím k tomu nebyla politická vůle). Ing. Cmíral zamýšlel situaci řešit s náměstkem
MZ prof. Primulou po stabilizaci situace po volbách. Stabilizace však zatím nenastala,
bude třeba vyčkat.

•

Doc. Lhotská měla opatřit „mission statement“ digikoalice. Požádala o něj, ale celý
projekt zatím „usnul“.

•

Do soutěže o nejlepší publikaci v r. 2016 přišly jen dvě přihlášky. Druhá je sice lepší
nežli ta první, ale přišla po termínu a člen ČSBMILI je v ní navíc jako třetí autor. Výbor
rozhodl, že cena za r. 2016 nebude udělena.

•

Ing. Cmíral měl projednat v rámci plánu akcí na r. 2018 společnou akci o legislativě s
ČSZT. K jednání mezi výborem ČSBMILI a novým výborem ČSZT ale nedošlo. S Ing.
Augustýnkem z ČSZT jednal doc. Penhaker. Doc. Augustýnek sdělil, že na akci ČSZT,
pořádané v dubnu již nelze program měnit. Navrhuje užší spolupráci v r. 2018. Nicméně
u akce v letošním roce (25. dubna) je společnost spolupořadatelem. S tímtéž se počítá
pro příští rok.

2. Zpráva o činnosti exekutivy (předkládá Ing. Cmíral)
•

International Academy for Medical and Biological Engineering vypsala cenu pro mladé
vědecké pracovníky v oboru. Prof. Provazník za VUT Brno navrhl Ing. Helenu
Škutkovou, Ph.D. Návrh výbor doporučil a nominace za společnost byla odeslána. Ing.
Škutková již dostala od IAMBE vyrozumění, že je zařazena mezi kandidáty.

•

NCO NZO požádal ČSBMILI o vypracování nových požadavků na znalosti pro
aprobační zkoušky pro povolání BMT a BMI. Požadavky zpracovali Ing. Grošpic a doc.
Chmelař (autoři stávajícího znění). Materiál byl odeslán.

Výbor vzal zprávu na vědomí.
3. Projednání návrhu zprávy o činnosti společnosti za r. 2017 (předkládá Ing. Cmíral)
Zprávu vypracoval Ing. Cmíral a byla všem rozeslána předem.
Výbor zprávu jednomyslně schválil.
4. Informace o přípravách světového kongresu IUPESM 2018 (předkládá Ing. Cmíral)
Příprava kongresu probíhá podle odsouhlaseného harmonogramu. Zasláno bylo 1784 abstrakt,
z toho 163 pro Special sessions, 30 pro Educational sessions a 15 abstrakt od key-note speakers.
K publikaci ve sborníku plných textů z akce (nakladatelství Springer) ji bylo dodáno 440 prací.
Doc. Penhaker informoval o nemožnosti připojit se do springerovského systému pro
recenzenty. Doc. Lhotská – jde o vadu systému, po zadání všech recenzentů bude fungovat.
Recenze je třeba dodělat do 20. 2. 2018.
Výbor vzal informaci na vědomí.
5. Projednání návrhu komise pro udělování cen za nejlepší publikaci v r. 2016
Viz zápis v bodu 1.
6. Projednání účelnosti udělování ceny za nejlepší publikaci v příštích letech
Prof. Roubík navrhl udělovat v dalších letech cenu jen za publikaci v časopisu Lékař a technika.
Výbor návrh odsouhlasil.
Výbor uvolnil z funkce předsedy komise pro udělování cen za nejlepší publikace doc. Krajču
ze zdravotních důvodů (s tím, že zůstává členem této komise).
Novým předsedou komise výbor jmenoval prof. Provazníka.
Prof. Provazník ověří, zda bylo v r. 2017 v LaT dost příspěvků od autorů, kteří jsou členy
ČSBMILI a pokud ano, připraví výzvu a pošle ji výboru.
2

7. Projednání vedení sekce Biomedicínské informatiky (předkládá doc. Lhotská)
Syn prof. Zvárové nenašel v matčině pozůstalosti adresář sekce lékařské informatiky, bude
muset být vytvořen znovu. Zajistí doc. Lhotská (až po kongresu IUPESM), která sekci zatím
povede. Ohledně vztahu s IMIA a EFMI se domluví s Ing. Seidlem.
8. Různé
Ing. Mayer tlumočil žádost SAKu o přípravu samostatného bloku BMI na konferenci SAKu
letos v září v pražském hotelu Internacionál. To bylo jednomyslně odsouhlaseno a výbor
pověřil Ing. Mayera návrhem témat přednášek pro tento blok. O jednu přednášku, přednesenou
v hlavním programu, tedy mimo BMI blok, požádá MUDr. Kaňkovského.
Z další diskuse vykrystalizovala dvě vhodná témata:
Srovnání akreditací JAC a národních akreditačních autorit (SAK) – Ing. Mayer
Informace o dopadu změn zákona č. 268/2014 Sb., novely zákona č. 96/2004 Sb., novely
vyhlášky č. 55/2011 Sb. a Katalogu prací na praktické činnosti nemocnic v oblasti zdravotnické
techniky – Ing. Grošpic.
Návrh dalších témat pro BMI blok od všech členů výboru je vítán a spěchá !! – dát vědět Ing.
Mayerovi.
Příští schůze výboru se bude konat až v září kvůli konání kongresu IUPESM na začátku června
a následnému vytížení členů výboru z akademické sféry státnicemi v červnu. Termín bude
vybrán opět přes doodlovský dotazník.

Zapsal: doc. Ing. František Lopot, CSc.
Kontroloval: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

3

