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Externí člen výboru pro vzdělávání:
Ing. Martin Steiner (KDAIZ FJFI ČVUT)

Činnosti výboru ČSFM
profesní

odborné

administrativní

AKK
soutěž
členská databáze
spec. vzdělávání
standardy
ochrana osobních údajů
SÚJB - legislativa
webové stránky ČSFM
MZ ČR - legislativa
kredity
- připomínková řízení
- komise dle zákona č. 96/2004 Sb.
Komora nelék. zdrav. pracovníků (Janečková, Prchalová)
a další .... (sponzoři, účetnictví, informace členům, ....)
- udržování webu ČSFM tak, aby obsahoval aktuální a důležité
informace

Množství korespondence
- korespondence sledována od roku 2008 - tedy 4,5 roku
- za tuto dobu celkem bylo z mojí adresy různým členům
výboru a revizní komise odesláno celkem 2519 a přijato
2215 mailů
- nejsou započteny zprávy směřující primárně na MZ ČR,
SRLA, SBMILI apod.

Seznam pracovních skupin ČSFM

Členská databáze
K 20.6.2012 má ČSFM celkem řádných 124 členů a 10
mimořádných nebo čestných
v roce 2012 – 2 noví čestní členové
– doc. Novotný a RNDr. Šimíček
81-90
76-80
71-75

Věková kategorie

66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
25-30
0

5

10

15
Počet členů

20

25

30

Zařazování akcí do systému celoživotního
vzdělávání
Pro pořadatele vzdělávacích akcí >> Tabulka posuzovaných
akcí pro rok 2012 – obsahuje důležité informace o
schválených akcích v konkrétním roce + souhrnné tabulky
za roky předcházející
Umožňuje stanovit počet získaných kreditů – registrace a
prodloužení registrace - u osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu, která
jsou platná ke dni účinnosti tohoto zákona, se doba
platnosti prodlužuje o 4 roky.
ČSFM zatím nemá přesné informace o nové podobě
zákona č. 96/2004 Sb., tedy nevíme jaký bude systém
celoživotního vzdělávání a jaká bude mít pravidla

Podpora vzdělávání mladých fyziků
Podpora v praxi znamená možnost čerpat finanční
prostředky prostřednictvím ČSFM. Proměnlivá částka
rezervovaná na jedno čtvrtletí a max. podpora 10tis. Kč na
jednu žádost.
Další podmínky jsou uveřejněné na webu ČSFM
Zájem o podporu je stále nízký!

Soutěž ČSFM 2011
- zvyšující se zájem o účast v soutěži
- v tomto ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 5 prací

Stanovy ČSFM, o.s.
Stanovy společnosti jsou dostupné na webu v
položce Více o ČSFM, o.s. >> Stanovy
Stanovy jsou platné v současném znění a jejich
změna není zatím plánována.

Národní radiologické standardy
Národní radiologické standardy byly vydány ve věstníku
číslo 9/2011 MZ ČR dne 25.8.2011.
Výbor ČSFM se shodl na tom, že od počátku roku 2013
začne pracovat na revizi Národních radiologických
standardů – Radiologická fyzika.
Vzhledem k velké prodlevě mezi přípravou a vydáním
standardů bude nutné revidovat i jejich klinickou část.
Výbor ČSFM je připraven se i této revizi podílet, největší
část odpovědnosti však bude ležet na lékařských
odborných společnostech.
SROBF – dokončuje revizi části Radiační onkologie ve
spolupráci s Ing. Horákovou a Ing. Janečkovou

IUPESM World Congress 2018
- SBMILI ve spolupráci s agenturou
Guarant International a ČSFM podali
kandidaturu na pořádání světového
kongresu Interational Union for Physical
and Engineering Sciences in Medicine v
roce 2018
- při hlasování na IUPESM světovém
kongresu 2012 v Beijingu (Čína)
Praha kandidaturu vyhrála
- pro ČSFM a SBMILI to bude významná
zkušenost s pořádáním celosvětového
kongresu

EFOMP Summer school of medical physics
- léto 2013 – Praha - Letní škola EFOMP
- tématem je zobrazování pomocí hybridních
technologií SPECT/CT, PET/CT, PET/MR
- v současné době je připraven rozvrh akce, z české
strany máme zajištěné přednášející a čekáme na
reakci přípravného výboru EFOMPu
- akce proběhne na KDAIZ FJFI, která přislíbila úzkou
spolupráci především v organizační oblasti
- významná událost pro ČSFM jako člena EFOMP i
vzhledem k tomu, že jako člen EFOMP není ČSFM
příliš aktivní

Náměty, připomínky a nabídky ke
spolupráci s výborem ČSFM
●

výbor ČSFM se těší na Vaše
– náměty na zlepšení činnosti výboru
– připomínky k činnostem výboru
a především na
– nabídky na spolupráci pro práci pro ČSFM

