Zápis ze schůze výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.
Dne 11.10.2018 se v konala schůze výboru ČSUM v Brně, v restauraci Miki, Makovského nám. Zahájena v 19
hod.
Přítomni:
Doc. MUDr. František Záťura (FZ), prim. MUDr. Eva Kotulánová (EK), Doc. MUDr. Luboš Hrazdira(LH), Ing.
Ladislav Doležal(LD), MUDr. Milan Kocián (MK)
Host: MUDr. Iva Tomášková(IT)
Omluveni: Prof. MUDr. Ivo Hrazdira.
Schůzi zahájil předseda společnosti, Doc. Záťura, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze:
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Kontrola splnění úkolů z minulé schůze výboru
Reference z Eurosonu
Stav přípravy konference v Mariánských lázních
Příprava volby výboru
Příprava nástupce předsedy
Návrhy činnosti do budoucna
Různé

Ad. 1
Kontrola splnění úkolů z poslední schůze výboru:
Do do 31. 1. Navrhnou členové výboru témata na satelitní sekci konference České společnosti tělovýchovného
lékařství ; Výsledek přednese LH na zasedání výboru muskeloskeletální společnosti 16.2.2018.
Splněno
LD zajistí informování hlavního výboru ČSBS a opravu údajů na webu společnosti a v šabloně hlavičkového
papíru.
Splněno
Výbor se shoduje na návrhu připojit se v roce 2019 ke konferenci praktických lékařů, zajistí FZ. Přednášky
připraví LH, EK, FZ a MK.
Splnšno
Propagovat členství na konferencích, LH navrhuje vytisknout informační vizitky – FZ:není problém, zajistí.
Nesplněno – bude zajištěno do příští členské schůze.
LD zajistí informování hlavního výboru ČSBS o novém složení výboru a opravu údajů na webu společnosti a
v šabloně hlavičkového papíru.
Splněno
LD: zjistí současný stav přihlášek u hlavního výboru, dotaz na možnost zjednodušení postupu.
Splněno – schvalování nových členů probíhá nyní formou hromadné E-mailové korespondence členů HV.
Přijati 4 noví členové. Všichni účastníci kurzů Vizual Medicine s.r.o.
FZ: Tisk propagačních vizitek zajistí po upřesnění detailů tisku. Sponzorský dar Medconsult.
LD: zjistí statistiku návštěvnosti webu společnosti.
Splněno – viz přiložený výpis.
Ad2.
Reference z Eurosonu:
MK informoval, podrobná zpráva je na webu společnosti. Kromě čtyř účastníků z naší společnosti není
v seznamu účastníků žádný další z ČR. Biofyzici měli aktivní účast, lékaři se yúčastnili workshopů. Výbor
vyjadřuje znepokojení nad neúčastí lékařů z ČR na špičkové multioborové konferenci evropské úrovně, která se
konala v Poznani, snadno dosažitelné destinaci. Je tedy otázkou, zda je mezi českými sonografisty všech oborů
dostatečná snaha o další vzdělávání v oboru.
Ad3.

Příprava Sonodne v Mariánských Lázních. LH informoval, přípravy probíhají bez větších problémů ve
spolupráci s výborem České společnosti tělovýchovného lékařství ČLS JEP a firmou AMCA, spol. s r.o.,
Academic and Medical Conference Agency.
Ad4.

Příprava volby výboru
Výbor bude volen na nadcházející členské schůzi dne 3. 11. 2018. Pokud se členské schůze nezúčastní
více jak polovina členů, bude provedena v co nejkratším termínu volba korespondenční. Zajistí LD.
Ad5.
Příprava nástupce předsedy
FZ předkládá abdikaci na funkci předsedy společnosti, kterou odůvodňuje jednak mírným střetem zájmů
a především touhou polevit v pracovním tempu a zatížení.
Navrženi jsou dva kandidáti, Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, PhD. a MUDr. Milan Kocián. Po delší diskuzi, kdy
oba svorně odmítají tuto funkci bylo dosaženo konsensu MK předseda a LH místopředseda. Jedná se o
předběžné stanovisko, platné pokud oba uchazeči uspějí ve volbách do výboru společnosti.
Ad 6.Diskuze
Debata o současné situaci společnosti a ultrazvukové komunity:¨
Proběhla diskuze všech členů výboru k současné situaci dané úrovní vzdělávání začínajících i pokročilých
sonografistů, předatestační přípravou oborů s uplatněním sonografie, možností vykazovat body za UZ vyšetření
a kalkulací ceny bodu za ultrazvukové vyšetření u různých oborů. V současné symbioze odborných společností
LS JEP a pojišťoven nemá ČSUM šanci něco ovlivnit. MK: navrhuje pokusit se o členství v LS JEP. FZ: Není
šance, už jsme to zkoušeli v minulosti.
FZ: Předatestační kurzy musí být pod záštitou lékařské fakulty.
Závěr: V tomto směru se naše společnost nemůže uplatnit, hlavní náplní činnosti je udržení kontaktu a
spolupráce s EFSUMB a WFSUMB .
FZ kontaktoval předsedu společnosti Praktických Lékařů – nesetkal se se zájmem a ani nerozeslali oznámení o
Sonodni vMariánských Lázních, který byl především adresován praktickým lékařům.
MK – zaměřit se na širší spolupráci se SSUM. Předseda SSUM MUDr. J. Beňačka bude pozván ke společné
přenášce s EK na Sonodni v Mariánských Lázníchza. EK souhlasí. Pozvání zajistí LH.
MK - Je třeba zlepšit komunikaci se členy společnosti prostřednictvím webu a Internetové komunikace.
Upgradovat web, vytvořit už konečně sekci pro členy s přísunem validních informací, pro nečleny za úplatu.
MK – navrhuje natočit přednášky Sonodne v ML na video a umístit na web slpolečnosti.
Výbor souhlas – výborný nápad.
LD: info o návštěvnosti webu byla zaslána E-mailem. Je třeba udržovat web, přenášet info z EFSUMB, FZ: není
třeba překládat. LD: vyzývá členy výboru doplňovat zajímavé zdroje
FZ: přednostové dostali informace o EFSUMB, nepředali dál.
MK: je třeba dodávat info o každé akci, která je pořádána, hlavně FZ: vyjmenoval jeho školící akce v Motole
atd. LD: nebylo to předáno na web společnosti
FZ: nedělá si iluze o sledovanośti webu, ale souhlasí, bude to posílat.
LD:je třeba dodávat zajímavé informace – bude sledovaný ještě víc. Bude se posílat členům upozornění o
novinkách na webu. Bude zasílat upozornění o novinkách na webu formou hromadného E-mailu členům.
MK: dodal na web literaturu, vyzývá ostatní dodat info, když najdou něco zajímavého v literatuře – dáme odkaz
a budeme informovat členy, že je něco nového na webu.
FZ – slibuje připravovat materiály pro web
MK: Polská společnost vydává časopis velmi širokého zaměření v oborech, které RDG nedělají. FZ informuje,
že je členem redakční rady tohoto časopisu.

FZ, LH, MK, LD. IT: diskuze k statementu deklarovanému naší společnosti pro sonografisty.
LH doporučuje vytvořit statement – stanovisko společnosti k vzdělávání sonografistů, požadavkům na jejich
znalosti a praxi.
FZ namítá že splnění našich kriterií nenahrazuje formální osvědčení oficiální vzdělávací instituce. Může
vzniknout problém při řešení pochybení u soudu, kdo obžalovanému povolil provádění vyšetření.
LH namítá, kdo mu to zakázal!
LD je třeba využít a opřít se o doporučení EFSUMB pro jednotlivé obory a speciální vyšetření.
Závěr: FZ vypracuje do konce roku 2018 ze svých podkladů statement a bude ho cirkulovat E-mailem mezi
členy výboru. Po doplnění a schválení výborem společnosti bude vystaven na webu společnosti.
Příští výborová schůze bude po plenární členské schůzi v Mar Lázních za účelem rozdělení funkcí a úkolů
členům nového výboru..
Úkoly:
LH zajistí organizačně Sonoden v Mariánských Lázních,
LD zajistí přípravu a provedení voleb výboru společnosti
LH pozvat předsedu SSUM k aktivní účasti na Sonodni
MK natočení videozáznamu přednášek na Sonodni aumístění na wb CSUM
Všichni- doplňovat informace na web společnosti – zasílat na LD nebo MK
FZ do konce roku 2018 vypracuje návrh stanoviska (statement) společnosti k cirkulaci členům výboru.
Zapsal Doležal.

