
Česká společnos t zdrav otnické informatiky
informaci Črs JEP (org. č. 1030)

a vědeckých

Czech Society of Health Informatics and Information in
Science CzMA

Společnostbylazaloženav říjnu l995 aschválenasjezdemvprosinci 1995. Prvnízasedání
pléna se schválením stanov proběhlo na sjezdu konference Medsoft 95 v Ptaze.

Na zaloŽení společnosti se účastnily 2 skupiny pracovníků:
1. Knihovníci a pracovníci oboru ,,vědeckých informací ve zdravotnictví". Tito pracovníci

nebyli v naší republice nikdy organizováni, ač vykazovali mnoho aktivit, zejména školících
r'rámci ILF.

2. Pracovníci zabývýící se tzv. lékařskou informatikou, z ntchŽ část byla původně organi-
zovánave Společnosti biornedicínského inŽenýfswí ČLS JEP. V dalších 3 letech přibyla další
skupina pracovníků, kteří se opakovaně scházeli v tzv. komisi ministerstva pro standardizaci
v lékařské informatice, a dále zástupci řady softwarových firem působících ve zdravotnictví.



Přípravný výbor se opakovaně seŠe1 s předsedou Společnosti biomedicínského inŽenýrství

a došlo k dohodě o vzájemné součinnosti a partnerském vztahu obou společností' V příprav-

ném výboru působil: PhDr. Hana Pessrová, CSc., cloc. MUDr. Štopan Svačina, CSc., doc. ing'

Milosiav Špunoa, CSc., MUDr. ing. Jan Vejvalka, PhDr. Marie Votípková, MUDr. Hana

Vrbová a ing. Miroslav Zámečník.

Současné hlavní aktivity spatřuje společnost zejména v těohto oblastech:

- vyuŽití inÍbrmačních systémů pro Zdravotnictvl',

- standardizace datových rozhraní mezi informačními systémy,

_ vědecké informace ve zdravotnictví,
_ počítačové a informační sítě ve zdravotnictví,

- vzdělávací činnost v oboru zdravotnické infonnatiky'

V těchto oblastech chce společnost sdruŽit zainteresované odborníky ke společné práci pii

řešení společných problémů oboru, informování zdravotnické veřejnosti o jeho možnostech

(a o existujících mezích), defínování správné praxe v oboru, výchově a vzdělávání pracovníků

oboru a vychově a vzdělávání zdravotnftů tak, aby byli připraveni nové rnoŽnosti zdravotnicke

inforrnatiky vyuŽívat. Téměř ve všech oblastech je pře<lpokladem úspěchu spolupráce mezi

oclborníky z řad informatiků a odborníky z ostatních oborů medicíny - jak to ostatně vypl;;l á

z interdi sc i plin árního zaloŽení zdravotni cké inform atiky'

V oblasti vyuŽití informačních systérnů pro zdravotnictví a klinické inforrnatiky je cílerr'

společnosti zaměřit se zejména na tato aktuální témata:

1. Definice poŽaclavků na funkčnost zdravotnických informačních systémů.

2. ,,Správná technologie" informačních Systémů pro zclravotnictví, vhodnost technických

řešení, softwarových prostředků apod.

3. Standardizace poloŽek a dat uklác1aných ve zdravotnických inÍbrrnačních systénlech'

standardizace pro elektronickou výměnri dat mezi subjekty zc1ravotní péče (doplňování stár ;-

jícího standardu o nové datové bioky, vývoj dalšír:h yerzí a standardů)'

4. Definice datových moclelů (data sets), formátťr a číselníků pro jednotlivé oblasti, l:
kterých jsou data předávána - ve spolupráci s dalšími subjekty (odborné společnosti, státr''

správa).
5. Vytváření podmínek pro standardizaci předávání dat mezi inÍormačními systémy pr'

jednotlivé oblasti (laboratoře, patologie, léky, výŽiva, zdravotnický rnateriá1. lékařské zprál ''

apod.) _ to vše ve spolupráci s dalšími zaínterĚsovanými subjekty (MZ ČR, ČLK, odbo''_'.

společnoSti, asociace atd.).

6. Etické a právní aspekty vyuŽívání počítačových a komunikačních prostředků ve zdr"'

votnictví'
V oblasti vyuŽití informačních a počítačových sítí pro

pro nejblíŽŠí dobu zejména:

zdravotnictví je úkolem společno.

. VyuŽití sítí pro vnitřní inÍbrmovanost členů společnosti

dokumentťl na intbrmačních serverech).
. VyuŽití sítí pro šíření odborných a dalších relevantních informací (o vzdělávacích a podo:-

ných akcích, o vznikajících standardech atd')'

. VyuŽití sítí ke zveřejňování a ke zlepšení dostupnosti

pouŽívaných číselníků atd.

. Vytvoření podmínek a standardů pro pouŽívání počítačových a komunikačních sítí ja:'

komunikačního média pro přenos dat mezi subjekty zdravotní péče (zdravotntcká z'aÍíze:'

státní správa' spolupracující instituce).

(elektronický bulletin, preZenta.-'

dokumentů, statistických úda' -



V oblasti vědeckých zdravotnických informací a informačních sluŽeb pro zdravotnictví je
obsahem práce společnosti zejména:

' Rozvoj spolupráce mezi knihovnami a informačními středisky při poskytování informačních
sluŽeb odpovídajících potřebám zdravotnické veřejnosti, informovanost uŽivatelů o dostup-
ných informačních sluŽbách.

' Vytvoření podmínek pro spolupráci knihoven při sdílení a vzájemném zpřístupňování
informačních zdrojů (standardizace technických prostředků, sdílení katalogů).

' VyuŽití moderních prostředků a médií (multimediální dokumenty, informační sítě) pro
získávárÍ nejnovějších informací o stavu lékďské vědy a medicínských technologií a pro
prezentaci poskytovaných informačních sluŽeb.

' Prezentace a podpora dostupnosti českého odborného lékařského tisku.
Při řešení konkrétních problémůje hlavní snahou věcná spolupráce s dalšími zainteresova-

nými subjekty: s odbomými společnostmi lékařských i technických oboru, s profesními a ji-
nými asociacemi, s institucemi státní správy, s institucemi aktivními v oblasti zdravotnické
informatiky, s dalšími subjekty, jejichŽ aktivita Se Zdravotnické informatiky dotýká, a také se
zahraničními a mezinárodními organizacemi, odbornými společnostmi a sdruŽen ími, zabýva-
jícími se zdravotnickou informatikou.

Současný výbor zvolený v roce 2OO2pracuje ve sloŽení: doc. MUDr. Pave] Kasal, CSc.
(předseda), Mgr. Adéla Jarolímková (místopředseda)' MUDr. Ing. Jan Vejvalka (védecký
sekretríř), doc' MUDr. Milan Špála, CSc. (pokladník), PhDr. Helena Bouzková, PhDr' Eva
Lesenková' doc' MUDr. Richard Pruša, CSc., doc. MUDr' Štcpan Svačina, CSc.' ing. Miroslav
Zámečnk, MUDr' Jan Naidr (předseda revizníkomise)'

Významné aktivity
Společnost pravidelně pořádá konference Medsoft (1965-2003). V roce 2003 se konalv 2

pracovní dny:

' Jarní pracovní den: Informační systémy a komunikace ve zdravotnictví.
' Podzimní pracovní den: Nové poznatky v oblasti vědeckých informací a zpracování vědec-

kých lékařských zdrojů.
Na nově vytvořené www stránky (www.medinfo.cz) by|a zaÍazena řada nových témat

v rámci práce odborných aktivit.

Zahraniční spolupráce
Společnost není členem zahraničních společností' ale individuální kontakty má jak s IMIA

(International Medical Informatics Associations), tak s EMIA (European Medical Informatics
Association).

Vnitřní členění
odborná působnost společnosti byla rozdělena do 6 komisí:

. Metodologie, Kvalita

. Vědecké lékařské informace

. Informační systémy, Standardy

. Telematika

. BioinŽenýrství

. Výuka on-line



Předseda: Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc'
pavel.kasal @ lf2.cwi.cz
Vědecbý sekretriř: MUDr. Ing. Jan Vejvalka

Podklady zpracoval doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.


