Zápis ze schůze výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.
Dne 17.4.2019 se konala schůze výboru ČSUM v prostorách hotelu Hesperia v Olomouci, Brněnská 55.
Zahájení v 18:20 hod.
Přítomni:
MUDr. Milan Kocián (MK), MUDr. Iva Tomášková (IT), Ph.D.prim. MUDr. Eva Kotulánová (EK), Doc.
MUDr. Luboš Hrazdira (LH), Ing. Ladislav Doležal (LD)
Host: Doc. MUDr. Petr Krupa (PK)
Omluveni´: Prof. MUDr. Ivo Hrazdira.
Schůzi zahájil předseda společnosti MK, přivítal přítomné a rozdal vytištěný program schůze, který byl členům
výboru předem také rozeslán E-mailem (viz příloha).
K program nebyly připomínky a byl schválen výborem:
Přivítání nového člena doc. Krupy a jeho kooptování do výboru
Kontrola zápisu z poslední schůze a plnění zadaných úkolů - Ing. Doležal
Zpráva o aktuálním počtu členů společnosti a stavu plateb členských příspěvků – dr. Kocián
Zpráva o udělených záštitách ČSUM v roce 2018 a 2019 – dr. Kocián
Zpráva ze schůze ČSBS v Brně ze dne 15.4.2019 – Ing. Doležal, Dr. Kocián
Návrh bodového ohodnocení UZ vyšetření – příprava podkladů pro jeho kalkulaci – Doc.Hrazdir
Aktuální stav příprav nového webu – Dr. Kocián
Příprava Sonodne 2.11.2019
EUROSON 2019 Granada, Spain.
Další výhody pro členy ČSUM – Visual Medicine nabízí slevu při registraci na Atlas POCUS
sonografie.
11. Sjednocení výuky sonografie v ČR pro klinické obory – dr. Kocián
12. Spolupráce s ostatními společnostmi a jejich UZ sekcemi – aktuální stav, plánování účasti na
Slovenskej sonografii 2019, Piešťany, 18.-20.10.2019
13. Varia.
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Ad. 1
MK přivítal a představil MUDr. Petra Krupu (PK), který projevil zájem a ochotu pracovat ve výboru společnosti.
MK navrhl kooptovat PK do výboru, výborem jednohlasně schváleno. Výbor má nyní 6 členů a 1 čestného
člena.
Ad. 2:
LD provedl kontrolu plnění úkolů dle zápisu předchozí schůze výboru 11.10.2018. Všechny úkoly byly splněny
s výjimkou:
1. umístění videozáznamu ze Sonodne 2018 na webu společnosti (MK) – nesplněno z technických důvodů
limitace možnosti webového serveru, bude vyřešeno novým webem společnosti
2. vypracování statementu společnosti a jeho cirkulace členům výboru (FZ) – nesplněno z důvodu
časového zaneprázdnění, odloženo, pověřen MK.
Ad. 3:
Aktuálně 37 členů , z toho členské příspěvky zaplaceny u 18 (pro rok 2019) a 23 (pro rok 2018), 3 noví členové
v roce 2019 (zaplaceno 2) a 7 nových v roce 2018 (zaplaceno 3)
Řeší se možnosti zvýšení atraktivity členství v ČSUM – přístup na web stránky se zajímavým obsahem omezit
jen pro členy se zaplaceným poplatkem. Kdo nezaplati poplatek za minulé 2 roky bude brán jako neaktivní člen
s omezením přístupu na placené stránky, které budou pro aktivní členy zdarma. Členský příspěvek za aktuální
rok může být zaplacen i 31. 12. – proto minulé 2 roky. Snížené poplatky na akce.
V současné době rozeslat upomínku těm, kdo neplatili 3 roky a méně, s ostatními nepočítat. Rozeslat E-maily
s informací o budoucích výhodách pro řádné členy až si výbor ujasní přesný postup a bude co nabídnout (slevy
na konferencích, přístup na web pro členy + zvlášť část jen pro aktivní členy.
LD rozešle upozornění – nezaplaceno, může platit i zaměstnavatel – faktura.
LH: Na web dát přihlášku, výhody členství, člen EFSUMB, povinnosti placení, může zaplatit i zaměstnavatel.

LD:Faktura za členství 37 členů v EFSUMB v roce 2019 byla předána k proplacení hlavnímu výboru ČSBS.
LH – členové ČSUM by měli dostávat certifikát členství v EFSUMB – k zarámování na zeď – MK: mohli
bychom sami navrhnout design a zasílat v elektronické formě.
LD – nejprve zjistit možnost posílání potvrzení členství v EFSUMB – Lynn – elektronicky, LD vyžádá info od
sekretariátu EFSUMB, zda posílají.
Ad. 4:
Udělené záštity vzdělávacím akcím - MK:
- Základní kurz ICU sonografie – leden 2018, Olomouc, 5 dnů, 11 účastníků
- Základní kurz ICU sonografie – březen 2018, Olomouc, 5 dnů, 9 účastníků
- UZ plic a hrudníku – březen 2018, H.Bečva, 3 dny, 17 účastníků
- Sonografie pro praktické lékaře – květen 2018, 3 dny, 7 účastníků
- Základní kurz ICU sonografie – září 2018, Olomouc, 5 dnů, 7 účastníků
- Sonografie pro praktické lékaře – listopad 2018, 3 dny, 5 účastníků
- UZ plic a hrudníku – prosinec 2018, Olomouc, 3 dny, 8 účastníků
- Základní kurz ICU sonografie – leden 2019, Olomouc, 5 dnů, 7 účastníků
- UZ plic a hrudníku – březen 2019, Piešťany, 2 dny, 25 účastníků
- UZ hlavy a krku v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně – červen 2019, 1 den, akt 4 účastníci,
záštita i od ČSARIM
- Základy klinické sonografie – červen 2019, 1 den, akt.15 účastníků
MK doplňuje informaci o novém přístupu ke kurzům – nejprve jednodenní základní kurz – (fyzika UZ +
technika + hygiena + bezpečnost + ovládání + základy vyšetřování) a pak vícedenní praktická nástavba
odborného směru bez základů. Na základy může být více školenců (podle počtu přístrojů k praktické výuce).
Bude aplikováno na nejbližším kurzu pro praktiky.
Diskuse MK, LH, EK o přípravě kurzů pro praktiky. MK: Komunikace je jednostranná – neodpovídají na
zaslané informace a nabídky. Přihlásili jsme se na kongres praktiků s nabídkou UZ bloku – nereagovali. MK
přihlásil alespoň přednášku. Kongres bude 9. 11. 2019.
LH navrhuje pozvat praktiky na Sonoden 2 v Olomouci. MK nabízí probrat pozvání s Doc. Šťastným z výboru
společnosti praktických lékařů možnost umístit informaci o Sonodnu 2 na web jejich společnosti.
EK požádá Dr. Marka v Brně o předání informace o kurzech praktickým lékařům.
MK upozornil, že kurzy pořádá jeho soukromá společnost a dotázal se zda to nelze považovat za střet zájmů. LH
namítá, že školící akce ČSUM nepořádá, ale dáváme na ně odbornou záštitu. Kdybychom je pořádali, bude
problém s finanční otázkou, protože nemáme vlastní rozpočet a účetnictví ČSUM. Výbor souhlasí.
MK: Upozorňuje na možnost příspěvku na Sonoden 3 od ČSBiolSpol, čerpání musí být plánováno rok předem,
budeme požadovatna příští rok. LD: Plánuje se v září, vyzval členy výboru k přípravě návrhů. Budeme žádat
příspěvek na WEB a příspěvek na cestovnépro delegáta na Board of Delegates (BoD) na EUROSON 2020.
Ad 5:
MK a LD se dne 15.4.2019 zúčastnili schůze Hlavního výboru ČSBS (HV).
MK se představil jak nově zvolený předseda ČSUM a seznámil HV s plány naší společnosti.
Požádal HV o mimořádný příspěvek na zřízení nového webu společnosti s podstatně rozšířenými možnostmi
výukových a informačních zdrojů pro registrované členy a s možností placených vstupů pro nečleny. HV
schválil mimořádný příspěvek Kč 10000.- s tím, že zbytek odhadovaných nákladů uhradí Visual Medicina s.r.o.
jako sponzorský dar.
Odhadované náklady (celkem cca 16700 Kč ročně):
 náklady na doménu www.csum.cz ročně cca 200 Kč
 náklady na provoz serveru (např. u Forpsi.cz) ročně 6500 Kč (550 Kč měsíčně)
 vytvoření struktury webu programátorem jednorázově 10 000 Kč, údržba pak ročně max. 10 000 Kč
Server ČSUM by mohl vytvářet i zisk z reklamy firem a případného nárůstu čl. základny, který by inkasovala
ČSBS.
Další možnost, kterou MK navrhl HV je možnost dvojího členského poplatku pro ty, kdo by si chtěli objednat
časopis Ultraschall in der Medizine v rámci hromadného odběru. Jedná se o velmi výhodnou nabídku. Normální
cena pro člena je letos 480€, při hromadném odběru by byla pod 35€ včetně poštovného. Hromadný odběr je
možno objednat na rok kdykoliv v průběhu roku. Vydavatel rozešle časopisy na adresy, které mu dá národní
společnost spolu se zaplacením celkové částky za rok. Po obdržení stanoviska HV ČSBS předáme informaci
členům.

Dr.Sněhota (člen ČSUM) obdržel grant na kongresovou účast, přijaty 2 abstrakty. Další podpora mladých vědců
bude pokračovat formou příspěvku na kongresovou aktivitu pro prezentéry nejlepších abstrakt a přednášek v
rámci každoročních Biologických dnů.
V roce 2020 bude Biofyzikální den, organizuje prof.Mornstein přednosta ÚLB LF MÚ, pravděpodobně
v Mikulově. Bylo vyžádáno vystoupení do UZ sekce s relevantní přednáškou.
LD upozornil na možnost získávat prostředky formou kolektivního členství firem. V současné době máme 2
členy – Medata s.r.o. a BMS s.r.o. (zástupce GE). Příspěvek kolektivního člena ja 15000.- a dává mu právo
zdarma inzerovat ve Zpravodaji a na webu společnosti. To není nijak výhodné pro firmy, je třeba udělat tak, aby
firmy měly z inzerce potenciální profit.
LH navrhuje vytvořit informační leták pro firmy, upozorňující na tuto možnost. LD: uděláme až se zprovozní
nový web – s upozorněním o jeho vzniku. Rozešleme elektronicky.
Ad 6:
MK podal zprávu o stavu nového webu společnosti:
programátor webu bude nově Mgr.Trlica, zprovoznění odhadem během letních prázdnin
oddělená bude členská sekce, kam budou mít přístup pouze aktivní (platící) členové ČSUM
MK připraví souhrny všech doporučení EFSUMB v PDF formě
Do členské sekce budou vloženy záznamy ze Sonodne 2018
Po zprovoznění webu osloví MK opět všechny subjekty provádějící v ČR a SR sonografickou výuku
s nabídkou inzerce v rozcestníku sonografických akcí
MK osloví všechny aktivní členy společnosti s možností spolupráce v Journal Clubu – k dispozici je
několik časopisů volně, jiné lze předplatit v rámci sponzorství – viz příloha
EK – co bude náplň Journal Clubu? MK: vytvářet souhrny a komentáře zajímavých článků, upozorňovat na ně
na webu. IT : Jak se ke zdrojům dostat? MK pošle odkazy k open access. Členové výboru slíbili pomoc podle
svého odborného zaměření.
EK dotaz na návštěvnost současného webu společnosti. LD: byla předložena na minulé schůzi výboru, nechá
vypracovat novou statistiku.
Ad 7:
Návrhy na témata
LH: Pozvat všechny obory, konat v sobotu
Udělat2 bloky
Přednášky + kulatý stůl
1. interna, svaly, kardiologicky + Přijede Beňačka, bez poplatku, předseda sekce + Dukát
2. pohybovka – mezioborová problematika, bude pozvaný nějaký polák Pilecký? invazivní sono,punkce,
sonochirurgie,
PK: Urologie? LH – dát do všeobecného
LH: MK předsedat 1. sekci s Beňačkou
Sekce budou po sobě, ne paralelně.
Finanční zajištění
Bez poplatků:
Beňačka, Pilecký, LH a MK.
Ubytování Pileckému je v jednání, Beňačka ne – musíme vyřešit z našich zdrojů.
Pozvání a ubytování pro Beňačku?
Visegrád
Firmy a workshop

Ad8:
LH: vede diskuzi MK + PK + EK + IT ke tvorbě bodů. Není mi jasný závěr – k čemu se dospělo po dlouhé
diskuzi?
Do programu vložená další diskuze ke školením praktiků:
Diskuze ke 2 denním kurzům pro praktiky krk, břicho, flebotromboza, výpotky,
EK: praktik - sledovat štítnici ve vztahu k prvnímu vyšetření endokrinologem.
EK: jaká by byla cena kurzu – MK: 120€ / den

Souhlas všech: nejde dělat přes společnost anebo fakultu.
PK: Některé výkony dělat regionálně – LH: Beňačkovi se neosvědčilo.
EK – je třeba získat kontakty na praktiky – zná MUDr. Vladimíra Marka předsedu společnosti prakt. Mediciny.
IT Dr. Marka zná – slibuje napsat E-mail, EK – mu zavolá – jestli by byli zájemci o kurz.
Ad 9.
MK:
Za společnost jede dr.Kocián a dr.Šimek, na EUROSON 2019 Granada, Spain. O eventuálních dalších nevíme.
Účast proběhne bez finanční podpory ČSUM/ČSBS.
Ad 10:
Další výhody pro členy ČSUM – Visual Medicine nabízí slevu při registraci na Atlas POCUS sonografie.
Ad 11:
Sjednocení výuky sonografie v ČR pro klinické obory – MK navrhuje následování doporučení EFSUMB a
vytvoření doporučeného rámce vzdělávání a aktivitu členů společnosti ve výuce – vytvoření nabídky kvalitních
kurzů pro jednotlivé aplikace klinické sonografie. Voborech kde není místní autorita, pozvat zahraniční
přednášející a lektory.
Ad 12:
Spolupráce s ostatními společnostmi a jejich UZ sekcemi – aktuální stav:
Nejvýznamnější spolupráce je se SSUM. Příprava aktivní účasti na Slovenskej sonografii 2019, Piešťany, 18.20.10.2019, efektivní komunikace na úrovni předsedů společnosti.
MK je pověřen výborem k jednání na BoD EFSUMB v rámciúčasti na EUROSON 2019.
Výbor schválil návrh MK do The Education and Professional Standards Committee EFSUMB. LD odešle návrh
na sekretariát.
Příští schůze v Brně po prázdninách. MK domluví aktuálně detaily s LH. Hlavní úkol, příprava Sonodne 2.
Edukace.
Úkoly:
LD: Upravit šablonu ˇhlavičkového papíru ČSUM – doplnit Dr. Krupu
LD: V současné době rozeslat upomínku těm, kdo neplatili 3 roky a méně, s ostatními nepočítat. Uvést možnost
placení zaměstnavatelem, členství vEFSUMB
MK: dokončit za FZ statement společnosti
LD –zjistit možnost posílání potvrzení členství v EFSUMB – Lynn – elektronicky, LD vyžádá info od
sekretariátu EFSUMB, zda posílají.
Všichni: promyslet návrhy požadavků na dotace ČSBS v roce 2020.
Návrh MK do The Education and Professional Standards Committee EFSUMB. LD odešle návrh na sekretariát.
Doplnit PK jako člena výboru společnosti – nahlásit HV ČSBS a změnit hlavičkový papír společnosti.
Všichni: aktivní pomoc s tvorbou podkladů pro Journal Club.
LD: nechá vypracovat novou statistiku návštěvnosti webu za minulých 6 měsíců.
IT: napsat Dr.Markovi žádost o podporu mezi praktickými lékaři – rozeslání informace členům společnosti a
zjištění potenciálních zájemců.
LD: odeslat sekretariátu EFSUMB návrh na delegaci MK do The Education and Professional Standards
Committee
Zapsal Doležal.
Kontrola: Kocián

