
 
 
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU 

 
ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

 
SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR 

 
ČESKÁ SPOLEČNOST BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY 
 
 
 
 
 

pořádají konferenci 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE 
IX.  

ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE  
A POSTUPY DNEŠNÍ DOBY  

 
 
 
 
 
 
 

9. a 10. června 2022 
 

DŮM TECHNIKY PARDUBICE 
 

1. oznámení 



 2 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

věřím, že i po poněkud delším tříletém intervalu navážeme na tradiční a stále aktuální té-
ma „Kvalita zdravotní péče“. Půjde v pořadí již o IX. setkání všech, kteří se o kvalitu ve 
zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispět k jejímu trvalé-
mu růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdra-
votnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravot-
nických prostředků v lékařské či ošetřovatelské praxi, a v neposlední řadě ti, co pro ně 
spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, 
průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného ser-
visu až po jejich náležitou likvidaci. 

Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování vý-
sledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a 
monografií. Nestačí jen pregraduální vzdělání, i zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání 
trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání a veškerá vě-
decká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM). Měli bychom se 
proto i v covidové době držet výsledků poznání publikovaných v seriózních odborných 
článcích a nepomáhat v šíření nepodložených a účelově zkreslených dezinformací. Použí-
vání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je modulováno s trvale 
se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Jsme však povinni diskutovat 
dopady všech legislativních změn v praxi a podávat podněty našim zákonodárcům. 

Vzájemná spolupráce a porozumění jsou rovněž důležité aspekty Vaší odborné činnosti. 
Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicín-
skou účinnost a bezpečnost, hlavní složky kvality zdravotní péče. Ale bez prokázání svých 
odborných znalostí a dovedností se Vám nemusí podařit stanovení tzv. kompetenčního 
rozhraní, tedy obhajoby činností, které jsou výlučně ve Vaší gesci. Není to úloha lehká a k 
této otázce by měly společně přispět také obě odborné společnosti, a to jak ČSZT, tak 
ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu  je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností. 

Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, 
názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, 
ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biome-
dicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.    

MUDr. František Jurek  

Odborný garant   MUDr. František Jurek 
 

Přípravný výbor   Ing. Radka Kejmarová, MBA 
     ÚVN Praha 

 
Ing. Marek Gajovský 

     FN Ostrava 
      

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. 
ČVUT v Praze, FEL  
 

Organizační zajištění  Ing. Lenka Černá 
     Bc. Lenka Královcová 

Dům techniky Pardubice 
 

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního  
vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 
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PROGRAM KONFERENCE 
 
9.6.2022   JEDNÁNÍ V PLÉNU přednášky a přihlášená sdělení 
10.6.2022  JEDNÁNÍ V PLÉNU pokračování a ukončení akce 
 
ODBORNÉ JEDNÁNÍ KONFERENCE  
 
je určeno zejména pro profese vázané ve formálních i neformálních týmech a bude obsa-
hovat tyto tematické okruhy: 

• Aktuální otázky současné legislativy – MDR, metrologie, kybernetická bezpečnost  
• Problematika nákupu, evidence a servisu ZP 
• Vzdělávání v oboru BMI, BMT, zdravotních sester, nelékařských pracovníků 
• COVID-19 – poučení z pandemie 
• Elektronická identifikace zdravotnických prostředků  
• Různé 

 
 
Každý přednáškový blok – tematický okruh – bude uveden přednáškami vedoucích pra-
covníků ve zdravotnictví a v souvisejících technických institucích včetně VŠ a legislativě.  

Diskuse bude zařazena po skončení každého přednáškového bloku. 
Přihlášené firmy se budou prezentovat výstavkou, rozdáním katalogů nebo prospektů, 
předvedením přístrojů, ev. vystoupením v diskusi. 
 
TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

1. Aktuální otázky současné legislativy – MDR, metrologie ,ochrana pacient-
ských dat a kybernetická bezpečnost)  
Aktuální problematika v souvislosti s regulací MDR (zákony 89/2021 Sb. a 90/2021 Sb.). 
Návrh nového zákona o metrologii, co nás čeká? Ochrana dat v nemocničním provozu. 

2. Problematika veřejných zakázek 
Aktuální problémy s nákupem ZT a servisem ZP – zkušenosti, novinky 

3. Vzdělávání v oboru BMI, BMT, zdravotních sester, nelékařských pracovní-
ků. 
Aktuální stav akreditací, požadavky praxe, postgraduální vzdělávání, kompetence 
BMI/BMT 

4. COVID-19 – poučení z pandemie 
Poznatky a zkušenosti s pořizováním a správou ZP získané v průběhu pandemie.  

5. Elektronická identifikace zdravotnických prostředků –  UDI, operační in-
strumentária, příslušenství 

6. Různé 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Místo konání Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686, Pardubice 
Termín konání 9. a 10. června 2022 
Účastnický poplatek  3500 Kč, členové ČSZT mají slevu 20%, tj. 2800 Kč  
  
 Položky budou upřesněny v závazné přihlášce.  

Ubytování a stravování nejsou součástí poplatku. 
Ubytování bude zajištěno v hotelech a penzionech v Pardubicích v růz-

ných cenových kategoriích. 
Uzávěrka přihlášek   Účastníci se registrují prostřednictvím webových stránek 

www.cszt.cz pouze jednotlivě, nikoliv hromadně 
Přihlášené sdělení Aktivní účastníky prosíme o zaslání souhrnu přihlášeného 

sdělení v rozsahu 20 řádek Word, Arial 10 rovněž do 
24. 3. 2022 e-mailem na adresu z.technika@cszt.cz. Formulář 
je rovněž ke stažení na stránkách www.cszt.cz. O jeho přijetí 
Vás přípravný výbor vyrozumí. K dispozici je dataprojektor. 

Organizátor Dům techniky Pardubice spol. s r.o. 
 Nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
 Tel.: 466 614 321, 604 562 784, kralovcova@dtpce.cz 
         466 611 995, 731 572 690, cerna@dtpce.cz     
Pořadatel Česká společnost pro zdravotnickou techniku 
 Novotného lávka 5, 116 68 Praha  
 Tel.: 722 266 680, z.technika@cszt.cz 
Bankovní spojení č. ú. 50930011 / 0100, KS 308, VS 203 
 

V dubnu bude zveřejněn podrobným programem na stránkách www.cszt.cz 
 

OSTATNÍ PODMÍNKY     
• Účastníci se registrují prostřednictvím webových stránek www.cszt.cz . 

• Přihlášku lze z vážných důvodů zrušit do 31. 5. 2022, účastnický poplatek vrátíme do 4 týdnů. 

• Při pozdějším stornu účastnický poplatek nevracíme. Místo původně přihlášeného lze poslat 
náhradníka. 

• Daňový doklad (faktura) bude zaslán účastníkům na e-mailovou adresu po jejich odeslání objednávky 
společně s potvrzením přijetí objednávky. Po uhrazení účastnického poplatku (faktury) bude opět na e-
mail zasláno potvrzení o uvedené platbě. Vše je generováno systémem přes webové stránky, 
z tohoto důvodu je nutné přihlásit se na pracovní den prostřednictvím webových stránek  
www.cszt.cz.  

• Při zadávání platebního příkazu k úhradě účastnického poplatku zadejte, prosím, do zprávy pro příjem-
ce své jméno a číslo Vaší objednávky.  

• Potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovní-
ků obdržíte při registraci.  

 

http://www.cszt.cz/
mailto:z.technika@cszt.cz
http://www.cszt.cz/
mailto:buchtova@dtpce.cz
mailto:cerna@dtpce.cz
mailto:z.technika@cszt.cz
http://www.cszt.cz/
http://www.cszt.cz/
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PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA AKTIVNÍHO SDĚLENÍ 
na konferenci 

 
 

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE IX. 
Zdravotnické technologie a postupy dnešní doby 

 
Dům techniky Pardubice 9. a 10. června 2022 

 
 

Příjmení, jméno, titul   ............................................................................................................ 
 
Profesní zaměření .................................................................................................................  
(BMI/BMT, lékař, sestra, VŠ, management/THP, firma, státní správa/instituce, jiné (jaké)) 
 
Název firmy, adresa vč. PSČ  ................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................  
 
tel.: ......................................................  e-mail:..................................................................  
 
 
Název odborného sdělení:  .................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  

 
Zařazení do sekce:  .............................................................................................................  
 
 
Abstrakt: ……………………………………………………………………………………………. 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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Organizační informace 
 

• Přihlášku aktivního sdělení zašlete elektronicky (*.doc, *.docx, *.pdf) jako přílohu  
e-mailu na adresu z.technika@cszt.cz do 24.3.2022. 

• Přihláška v elektronické podobě je také ke stažení na webových stránkách 
www.cszt.cz.  

• Pro aktivní přihlášení je nutné se registrovat na stránkách www.cszt.cz   

• K dispozici je dataprojektor a prezentér s ukazovátkem. 

• Pokud není uvedeno jinak, délka sdělení je 10 minut. 

• O přijetí aktivního sdělení Vás přípravný výbor vyrozumí. 

• Odborná sdělení nejsou honorována 
 
 
Přihlášku pošlete do 24.3.2022 na adresu z.technika@cszt.cz. 
 

mailto:z.technika@cszt.cz
http://www.cszt.cz/
http://www.cszt.cz/
mailto:z.technika@cszt.cz
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