


Kvalita zdravotní péče IX.
Zdravotnické technologie a postupy

DT Pardubice 9. a 10. června 2022

MUDr. František Jurek
KKaBMI FEI VŠB-TU Ostrava

23/06/22 1Kvalita zdravotní péče IX, Zdravotnické technologie a postupy . Pardubice 2022                                               Pár střípků na úvod



Již 20. letá týmová práce
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www.fudge.cz

České společnosti pro zdravotnickou techniku
České asociace sester

Společnosti radiologických asistentů
České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

zlepšují cestou technizace a digitalizace 

kvalitu zdravotní péče
a v mnohém i celého českého zdravotnictví



Pár střípků na úvod naší týmové práce

Covid 19
Škody a přínosy

Legislativa
Nařízení EU 217/745 MDR,

Zákon č. 250/2021 Sb. a zákon č. 325/2021 Sb.

Výběrová řízení ve zdravotnictví
Cena a kvalita = devět možných strategií / výsledků nákupu ZP

Vzdělávání biomedicínských techniků a inženýrů
Koordinace a spolupráce čtyř fakult, možná pěti

A otázka na závěr
?
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Pandemie Covid 19
Škody:
• Zdraví populace:

o Vysoká nemocnost a smrtnost, mutace a vysoká virulence nákazy
o Odložené případy a zhoršená kvalita života pacientů
o Zvýšená konzumace alkoholu a nezdravého způsobu života

• Zdravotnictví: 
o Mnoho mnistrů
o Reprofilace lůžkových oddělení a JIP v nemocnicích, úbytek a přetížení zdravotníků
o Nárůst nákladů a inflace

• Postižení tkání a orgánů:
o Mozek (ztráta čichu a chuti) a další smyslové orgány
o Plicní tkáně a kardio-vaskulární systém (myokard, cévy, plicní tepny)

• Výuka studentů:
o Komplikace na straně studentů i učitelů

Přínosy*:
• Podpora telemedicíny (eRecepty, telefonické konzultace, videokonference)
• Urychlení zavádění IT do škol i výrobních podniků
• Statistika a prognostika
• Změna pracovní doby a  produktivity práce (home office, úspory pracovních míst)
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*https://www.zdravezpravy.cz/2022/01/28/zdravotni-pece-v-obyvacim-pokoji-pandemie-jako-katalyzator-digitalni-transformace-v-medicine/



Legislativa (1)

MDR (Medical Devices Regulation) - nařízení EU 2017/745 
o zdravotnických výrobcích, které:

• nahrazuje dřívější směrnici o ZP (MDD – certifikáty mají EZÚ a ITC),
• nově upravuje podmínky posuzování shody (o status oznámeného subjektu,

notifikované osoby, žádá Český metrologický institut (ČMI), podporován MPO).
• Účelem je zvýšení kvality, bezpečnosti zdravotnických prostředků a zlepšení

mechanismů dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky (PMCF a UDI).

• Nařízením EU 2020/561 se posouvá účinnost MDR o 1 rok, na 26.5.2021
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PMCF = klinické sledování ZP po uvedení na trh. UDI = jedinečný identifikátor ZP. EZÚ = Elektrotechnický zkušení ústav. ITC = Institut pro testování a certifikaci.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/klicove-je-udrzet-certifikaci-zdravotnickych-prostredku-v-ceske-republice 
https://www.hartmann.info/cs-cz/articles/c/1/mdr



Legislativa (2)

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů ruší vyhlášku č. 50/1978 Sb.
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Tady odpočívá P.J., dobrý manžel, dobrý otec,
špatný elektrikář



Legislativa (3)

Zákon č. 325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictví, účinnost 1.1.2021, plně 2026

• Účelem je zajištění právního prostředí vedení a sdílení zdravotnické dokumentace
vedené v elektronické podobě za využití integrovaného datového rozhraní (IDR)

• Řešení je rezortní: správa MZ, provozovatel ÚZIS, úložiště cloud
• Standardy elektronického zdravotnictví (struktura, obsah, formát datových souborů),

ale do roku 2026 lze používat alternativní způsob komunikace (?)
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Rucki J.: Zákon o elektronizaci zdravotnictví. Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava, ročník XXI, číslo 3, 2021



Výběrová řízení
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Jiránek Vladimír: Lidové noviny 3.8.2012, str.8  

Žijeme ještě s falešným pocitem, že vše co nakupujeme
je jen nejvyšší kvality, bez vady a bezpečné ?



Výsledek nákupu zdravotnického prostředku
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Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž
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www.fudge.cz

ale když bude:

těsnější spolupráce ČSZT, ČSBMILI a ostatních zdravotnických profesí,

sdílení zkušeností ve výuce BMI a při SZZ (ČVUT, VUT, VŠB a TUL),

společné řešení projektů (CRP2023),

organizování konferencí (Kvalita zdravotní péče, Trendy v BMI, YBERC)

a větší podpora časopisu Lékař a technika,

bude úroveň BMI výborná



Otázka za závěr
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Je Biomedicínské inženýrství

oborem prestižním,
oborem v praxi potřebným,

oborem dostatečně širokým,
s dobrým uplatněním na trhu práce 

i oborem v pre a postgraduálním vzdělávání

oborem samostatným ?
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Děkuji za Vaši pozornost

MUDr. František Jurek

+420 111 222 333
+420 596 191 111

frantisek.jurek@vsb.cz (f.jurek@mnof.cz)

www.vsb.cz
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