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1. ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ KOMISE  
LabTestsOnline  
CSKB / CZEDMA  

1.6.2008, htl Voroněž, Brno  
Přítomni: Omluveni:  
prof. Zima prof. Palička  
doc. Dastych prof. Racek  
Ing. Stříž prof. Průša /host  
Ing. Nováková  
Ing. Chmelíková  
Bc. Zuzana Tesařová  
1. Přivítání, volba předsedy a místopředsedy NCC  
kandidáti:  
  prof. Racek = předseda  
  Ing. Nováková = místopředseda  
 
Kandidáti byli jednomyslně schváleni.  
2. Všeobecné informace o průběhu projektu  
  uzavření smluv  
  rozdělení testů / garanti testu  
  technická podpora domén  
  výběr barev pro českou doménu  
  překlad terminologie pro web  
  kontakt s Engitelem - školení (navržený termín 24. + 25.6.)  
  obsazení funkce Lead Editora x AACC (prof. Průša)  
  instrukce pro překladatele  
  vytvoření dohod pro překladatele  
  překlad opakujících se výrazů z webu  
  hledání studentů/vkladatelů  
  doplnění info dopisu pro garanty překladatele  
 
3. Presentace PNO Consultants - možnost získání grantu pro projekt  
Firma kontaktovala CZEDMA, disponuje globální databází grantových příležitostí (v rámci ČR 
i na EU úrovni) a přišla představit svůj produkt na NCC zasedání  
  nabízí identifikování vhodných grantových nabídek  
  sestavení projektové žádosti - při kladném výsledku následně:  
  monitorování plnění v rámci žádosti  
  zabezpečení příp. výběrových řízení v rámci projektu apod.  
  grantové poradenství s evropským rozměrem  
 
  navrhují začít se žádostí na lokální úrovni z Programu „Národní program Zdraví“ 
Ministerstva Zdravotnictví případně zkusit možnosti grantů Vyšehragského fondu, následně 
pak EU úroveň – viz příloha  
 
  odměna: cca 50.000 za zpracování grantové žádosti  
 
kontakt: Zdeněk Balga, M.A., PNO Consultants  
Holandská 3 Brno tel: 731 610 133,  
e-mail: zdenek.balga@pnoconsultants.com  
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4. Další možnost získání grantu  
Prof. Zima se bude informovat na svém pracovišti, jak finančně nákladné by bylo případné 
vypracování grantové žádosti zde. Na žádosti by měly začít přípravné práce v co nejkratší 
době, pokud uvažujeme o grantech, které budou zveřejněny letos v září.  
Předpokládaná výše žádosti grantu: 500 tis., opakující se  
Rovněž prof. Zima prověří možnost získání grantu od Ministerstva zdravotnictví.  
5. Promotion  
Slavnostní launch stránek/projektu bude 10.10.2008. Tisková konference bude uspořádána 
13.10.(pondělí) popř. 14.10.2008 (úterý).  
Kde propagovat:  
 • odborné společnosti  
 • portály nemocnic  
 • pacientské organizace  
 • pacientská zařízení  
 • Mediatel (přes CLS JEP)  
 • obecné portály (Seznam apod. - vytvoření reklamního banneru ?)  
 • zviditelnit se u pacientů, kteří aktivně hledají informace na internetu – klíčová slova  
 
Naplněním cílů propagace byl pověřen Ing. Stříž za podpory prof. Zimy.  
6. Školení  
Školení Engitelu na vkládání přeložených testů do databáze webu proběhne ve dnech 24. a 
25.6. v Praze, v prostorách firmy ROCHE Diagnostics.  
Školení se zúčastní:  
prof. Racek, Ing. Stříž, Zuzana Tesařová, (Ing. Nováková) + 2-3 studenti/vkladatelé.  
Po jeho absolvování budeme informovat NCC i garanty překladů, pokud by došlo k nějakým 
změnám v zadaném postupu při překládání.  
7. Následná fáze překladů  
Bylo odsouhlaseno, že po úspěšném zveřejnění první série testů NCC se budou překládat v 
testech nejčastěji se opakující nemoci. Tak dojde k propojení na webu mezi vyšetřením a 
nemocí  
8. Komunikace  
Bylo navrženo zavedení mailové konference - členové NCC & prof. Průša budou účastníky 
této konference.  
Adresa: labtestsonline@czedma.cz  
Další termín pro zasedání NCC nebyl stanoven, bude dohodnuto operativně.  
Zapsala: Zuzana Tesařová dne 6. 6. 2008  
Kontroloval: prof. Tomáš Zima  
Ing. Lenka Nováková  




