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Společnost biomedicínského inŽenýrstvíbylazaloženavr.1915 a jejími zakládajícími členy
.li: MUDr. Jaroslav Formánek, CSc', doc. MUDr. Josef Dvořák, CSc', ing. Jaromír Cmíral,
':Sc., MUDr. Milan Vrána, CSc' a prof' Vratislav Vrána,CSc'
\' letech 1918_1982 byla odbomá aktivita společnosti organizována v rámci l3 odborných
-

. _:llisí:

- :ro biotelemetrii, snímacía záznamovou techníku,

- :ro analýzu biosignálu.
- :ro analýzu obrazové inÍbrmace,
- :ro laboratorní technikrr a informatiku,
- :ro automatizaci biologických procesů,
- :ro automatizované informačnísystémy,
:ro matematické metody lékařské informatiky'

:ro simulaci systémův biologii a medicíně'
a funkčnínáhrady,
_ :ro vyuŽití ultrazvuku v lékařství,
_

- :ro biomechaniku

pro biologické účinkyneionizu.jícího záÍení,
pro biofyziku,
_ pro kryotechniku ve zdravotnictví.

-

V letech 1982-1986

se počet odborných

komisí sníŽil na l

1

sloučenínkomisí pro automa

tizaci biologických procesů, pro automatizované infbrnirčnísystérny a pro matematicke

metody lókařské intbrmatiky do kornise pro lékařskou inÍbrmatikir.
NásledLr;ící období let 1986-1990 znanlenalo transformaci do 8 konrisí:
_ pro biologické signály aobrazy,
- pro lékařskou a zdravotnickou inÍbrrnatiku'
_ pro simulaci systérnův biologii, lékařství a zclravotnictví'
- pro diagnostickou přístrojovou techniku.
_ pro terapel}tickou přístrojovou techniku a metodikrr'
_ pro automatizaci laboratoří,
* pro biornechaniku a funkčnínáhrady.
- pro biofyziku.

V r.

1990 byla změněna koncepce organizačního uspořáclání společnosti. Byly zrušenr

odbclrné komise a odborná činnost se Soustřeclila do clr'ou sekcí:

_ sekce klinického inŽenýrství,
_ sekce lékařskó informatiky.

Y r.l999 k těnto sekcím přibyla sekce biofyziky. V r. 2003 pokračovala reorganizace
organizačního uspořádání společrrosti a jako samostatná zůstala pouze sekce lékařskéinÍbrmatiky. ostatní oblasti jsou řízeny přímo výborern společnosti.
Společnost se aktivně zapoji la clo speciiilní přípravy vysokoŠkolských pracovnftů-nelékařu
v rámci ILF, kde uspořádala celou řaclu tematických kurzů. Výbor společnosti se aktir,ne
zapojil do přípravy nové legislativy pro dalšívzdělávání pracovníkůve zdravotnictví.
V oblasti legislativní se výbor společnosti aktivně zapqi1 clo přípravy zákona o poclmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zclravotnických povolání a k výkonu
činnostísouvisejících s poskytováním zdravotní péčea o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravcltnických povoláních) a do přípravy prováděcíclr vyhlášek
a rrávrhů souvisejících nďízeních lláclv ČR.
Významné aktivity
Společnost se po celou dobrr svého trvání zan'ĚŤclvala nir nísledujícíoblasti:
_ oblast odborné vzdě1ávací činnosti'
- oblast legislativy,
- oblast mezinárodních vazeb.
_ ob\ast oůhsm€\ro t\sku.
V oblasti odborné vzdělávací činnosti kaŽdý rok společnost pořiiclala celou řadu odbonl'. -'
akcí nejprve domácích, později i mezin1rroclních (pracovní dny, sernináře, vědecké sjez:
konference). Významné byly tyto akce:
. l984 _ Mezinárodní sympozium ,,Lasery in Medicine..
' i985 - Mezinároclní konference ,'Computer-Aic1ecl' Medical Decision Makíng,.
. l986 - Mezinárrldrlí sympozium ',Application of Stereology in Biology,,
' ] 987 _ l. východoevropská regionální konÍ-erence biomedicinského inŽenýrství a 4. kor::..
rence IMEKo, konference o rněření v klinické medicíně
' 1990 -Mezinárodní konÍ'erence ,,Medical Intbrmatics and Medical Education" se sate]itn:sympoziem,,Mathernatical Approach to Brain Functioning Diagnostics"

i

' l99 l _ Regionální konÍ'erence IFMBE zemí střední 6 výchoclní eu.op} ,,Biomedical Engi_
neering"
. 1992 - Regionální konÍ-erence IFMBE podunqských státťr ,,BiosignaI 92"
. 1993 - 6th European Stereological Congress
' 1995 Mezinárodní seminář WHo ,,Rehabilitation Engineering, Technology and Asses'
,
'

sment" a mezinároclní konference ,,lnfonnation. Heaith irnc1 Education"
1991 - Mezinárodní konferencc ,' InÍbrmation Technology Applications in Biomedicine"
2002 _ Česko-Slovenská konference ,'Inteligentní systérny ve zdravotní péči"
200't - Společný sjezd klinické neuroÍyziologie a biomedicínského inŽenýrstvíjako Česko-

-Slovenská akoe

Pro r. 2005 naše spoJečnost získala pověření rrspořádat 3. evropskou konÍ'erenci biornedi_
--ínského inŽenýrství EMBEC 05. Přípravnéprírce byly zahír1eny na podzim r. 2003.

Kromě těchto nlezinárodních akcích společnost byla aktivnínl spolupořadatelem celé řady
lalŠíchrnezinárodních akcích' Mezi význačnějšíje moŽno zaÍadít:
. l982 _ Mezinárodní stereologické koiokvium
. l988 - Mezinárodní sympozium ,,Slrnulace Systémů v biologii a medicíně"
. '\4ezinárodní sympclzium ,, Stereologie a analýza obrazových dat"
. l9t]9 _ Mezinárodní sympozium ,,Ultrazvuk v biologii a lékařství"
' 1990 - Mezinárodní konÍ-erence ,.Výpočetnítechnika v lékařství tr zclravotnictví"; mezinárodní konference ,,Biosignal 90" a rnezinárodní konference ,,Neuronet 90"
, 1L)92 _ Mezinárodní senlinář rehabilitačníhoinŽenýrství REHAB-3
' 1991_ Mezinárodní konÍ-erence Biosignal 94
' l995 - J . Mezinárodní konÍ'erence IMECo (Slovenská republika)
' \{ezinároclní konference ,,Computer Analysis of Images and Patterns CAIP 95"
' 1996 Mezinárodní konference ,,Biosigrral 96"
' l9L)7 - E'uropean Conl'erence on Signal Analisis and Precliction a mezinárodní syr'npozium
..Symposium on Biomedical Systems Symbiosis 97"
" L998 Mezinárodní konference ,,Biosignal 98" a mezinárodní konference ,,Biomedical and
Environmental Statistics"
' ]000 Mezinárodní koníerence ,,Biosignal 2000"
' ]002 _ Mezinárodní konfercnce ,,Biosignal 2002"
' ]004 _ Mezinároní konference ,,Joint Meeting EuroMise 2001" amezinároclní konference
..Biosignal 2004".
Společnost uspořádala celou řadu přednášek předních zahraničních odborníkťr v oblasti
_
lnledicinského inŽenýrství a lékařské inforrrratiky.
asopis
Ob1ast oclborného tiskuje zajišťována odborným časopisern Lékař a technika.

l ahraničníspolupráce

'

{o1ektivní členství:]nternational Fecleration Íbr Medical and Biological Engineering, Inter:ationa] Medical InÍilrmation Association a European Federaticln for Medical Informatics
Dírle se společnost aktivně zapojila do přípravy nově vznikajícíEuropean Association tbr
:Jical and Biological Engineering Sciences.
Zirstupci výboru společnosti jsou zapojeni do přípravných prací komise IFMBE pro vzdě',ní v oblasti bioinedicírrskéhoinŽenýrství.
:ipolečnost udrŽuje úzkékontakty se sesterskými společnostmi cclé řacly států.
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