
Zápis ze schůze výboru ČSUM

datum: 10. 12. 2021, ILF Budějovická, začátek v 15:00 hod

prezenčně: MUDr. Halima Gottfriedová (HG), Ph.D., doc. MUDr. Luboš Hrazdira (LH), CSc.,     
MUDr. Tomáš Novotný (TN), Ph.D., MUDr. Pavlína Vyhnanovská (PV), Ph.D.

distančně: MUDr. Zdeněk Hess (ZH), MUDr. Eva Kotulánová (EK)

omluveni: MUDr. Lenka Mrázková (LM) (neplánované pracovní povinnosti)

Volba předsedy, místopředsedy, vědeckého tajemníka: 

Přítomní členové rozhodli hlasováním

 funkce předsedy: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

 funkce místopředsedy pro vnější záležitosti: MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.

 funkce místopředsedy pro vnitřní záležitosti: doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Představení vize předsedy společnosti:

TN

 krátkodobé cíle:

o hlasováním schválen přestup společnosti ČSUM pod Českou společnost lékařské 
fyziky (ČSLF) ČLS JEP; výhody -  vyjasnění ekonomiky společnosti (vlastní účet); 
zjednodušení komunikace s ostatními odbornými společnostmi; nutné vydefinovat 
postavení, importovat stanovy; časem samostatně – v tuto chvíli není potenciál; 
výstup z biologické společnosti až ve druhém kroku

o EFSUMB – nahlásit přechod ČSUM, aktivně spolupracovat (nové benefity); možnost 
vytvoření výukových center; proto navržena samostatní pozice (HG tuto funkci 
přijímá)

o aktualizace webového rozhraní (ZH) – subsekce – pracovní skupiny, cílit na podporu 
vzdělávání a nabízet standard kvality vzdělávání, přes web odkaz na EFSUMB

o vytvoření podsekcí – tam kde nebude obsazeno členy výboru – doplnit externími 
experty (čestné členství)

 dlouhodobé cíle:

o komunikace s ostatními odbornými společnostmi

o je zbytečné cílit na velké společnosti, které mají výukový systém vypracovaný, nutné 
cílit na ty společnosti, které začaly sonografovat a systém výuky nemají; ČSUM bude 
nabízet formu vzdělání, pro ty, kteří chtějí provádět vyšetření dobře
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HG

 prostudovala podmínky EFSUMB splnění pro vznik výukového centra, podmínky poměrně 
náročné, je zde možné v ČR zřídit takové centrum?

Návrh podsekcí

V rámci podsekcí příprava certifikačního programu kvality podle pravidel s EFSUMB; výuka klinické 
sonografie, osvěta v ostatních společnostech, účast s UZ tématikou na jejich kongresech, pořádání 
vlastních akci ČSUM – všichni

 Point of care UZ, telemedicína a web - ZH, MK

 Pediatrická a radiologická společnost  - LM , (PV)

 Ortopedická společnost, tělovýchova - TN, LH

 Sdružení praktických lékařů - ZH

 Bezpečnost ultrazvuku

návrhy dalších pracovní skupiny z řad externích (poskytnuto MK):

 UZ hlavy a krk: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., ÚVN Praha

 UZ periferních nervů a sval. tkáně: MUDr. Eduard Minks, FN USA Brno

 Terapeutický UZ: MUDr. Martin Sněhota, LF UP Olomouc

LH

 komunikace a telefonické předjednání s prof. Benešem – domluvena schůzka na pátek,    
17. 12. 2021, 14 hod, Salmovská  – TN, HG 

Ostatní

 komunikace s Biologickou společností - EK  

 komunikace s MZ, s ostatními společnostmi - LH

 výzkum a technika - ZH

 příprava certifikačního programu kvality

 administrativní úkony spojené se změnou předsedy –razítko pro TN a nové pro HG

 vybraná administrativní činnost - PV

Schůze skončila ve 17:00

Zapsala: Pavlína Vyhnanovská

Zkontroloval:
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Schválil:
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