
 

Zápis z online schůze výboru ČSUM 

Datum: 14. 06. 2022, začátek 20:00 hod, konec 22:00 hod
Připojeni: MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D. (HG), MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. (ZH), doc. MUDr. Luboš 
Hrazdira, CSc. (LH), MUDr. Eva Kotulánová (EK), MUDr. Lenka Mrázková (LM), MUDr. Tomáš Novotný, 
Ph.D. (TN), MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D. (PV)

Schvalování garancí kurzů

 Výborem schváleno udílení garancí kurzům pořádaných, spolupořádaných a kurzů 
garantovaných společností ČSUM na základě daných kritérií. Mezi hodnocená kritéria 
patří obsah kurzu, cíl kurzu, dále praxe garanta, počet vyšetřených pacientů za rok, 
publikace, dosavadní pedagogická činnost. 

 Výborem byly odhlasovány 2 typy garancí

o 1. typ certifikátu = kurz výborem ČSUM garantován (na základě výsledku 
hlasování se členové výboru potvrzuje, že garant kurzu splňuje daná kritéria 

o 2. typ certifikátu = kurz splňuje požadavky doporučených standardů EFSUMB 
(na certifikátu viditelně uvedeno)

 V rámci každého podoboru budou upraveny/doplněny vzdělávací programy tak, aby 
byly v souladu s doporučenými standardy EFSUMB a takto budou posléze nabízeny 
odborným společnostem

 Výbor bude dohlížet nad kvalitou garantovaných kurzů (evaluační dotazník 
spokojenosti rozesílaný kurzistům spolu s certifikátem atd.)

 Výbor prezenčně hlasoval nad 3 zaslanými žádostmi o garanci kurzu: 

o doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.: Kurz muskuloskeletární ultrasonografie pro
lékaře a fyzioterapeuty; žádost o garanci a certifikát 1. typu

 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

o MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.: Praktický kurz 
sonografie pohybového aparátu; žádost o garanci a certifikát 1. typu

 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

o MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.: Abdominální sonografie – základní kurz; 
žádost o garanci a certifikát 2. typu

 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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Varia

 navrženo přeorganizování podložek na webu – vše týkající se jedné pracovní 
skupiny (vzdělání, akce) by bylo pod jednou záložkou; aktualizace webu nejsou 
úplně intuitivní

 kontakt s finančním úřadem – společnost ČSUM má číslo DIČ přiděleno; plátci 
daně společnost není 

 zájemci o časopis European Journal of Ultrasound / Ultraschall in der Medizin –
obdrželi objednaná vydání

 oslovování sponzorů - mandát má každý z členů společnosti, vše odkazovat na ZH, 
který bude procesovat jednotným způsobem 

 HG – zpráva o proběhlém mezinárodním a světovém kongresu EFSUMB a 
WSUMB v Temešváru, viz podrobná zpráva web

 HG – informace o poplatcích za členství EFSUMB

 LH – informace o plánovaném Sonodnu, 5.11.2022, Brno

 Diskuze na téma zažádání nového výkonu (intervenční výkon pod UZ kontrolou) 
do SZV

 TN - informace o nových odborných publikacích (Dynamické protokoly na některé 
části pohybového aparátu)

 LM – informace o proběhlé akci: XI. motolský den pediatrické radiologie 2. 6. 
2022, viz zpráva na webu

 výborem schválený vyrovnaný rozpočet abdominálního základního kurzu

 další plánovaná online schůze výboru – první týden v září 2022

zapsala: Pavlína Vyhnanovská

zkontroloval: Tomáš Novotný
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https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000089
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