
 

Zápis ze schůze výboru ČSUM 

Datum: 28. 8. 2022, začátek 19:00 hod, konec 21:00 hod, forma: online – Webex
 
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)
Pozvaní: MUDr. Milan Kocián (MK)

1) VP Hrudní Sono a garance kurzů – host schůze výboru Dr. Milan Kocián pro cestovní povinnosti 
nepřítomen
 řešení dané problematiky s ČPFS odloženo na jednu z dalších schůzí, kde bude MK přítomen, 

aby mohl objasnit detailněji; do té doby komunikovat po vlastní ose
 výbor obdržel žádosti o garanci 3 kurzů MK; 

„Základy klinické sonografie“ 
„Ultrazvuk plic a hrudníku, základní kurz“ 
„Ultrazvuk plic a hrudníku, pokračovací kurz“ 
Výsledek hlasování výboru ČSUM, z. s.: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Výbor ČSUM pro prostudování výbor garantuje, že kurz splňuje výborem schválená kritéria a 

souhlasí s garancí. 

2) EFSUMB - aktuality
 HG zpracovává požadavek EFSUMB; dotazník cca 80 dotazů, který mapuje zvyklosti UZ praxe 

v jednotlivých odbornostech; termín splnění 5. 9. 2022; v případě potřeby se HG individuálně 
obrátí na jednotlivé členy výboru

 HG zažádá o šablonu certifikátu členství EFSUMB, vyplní se a rozešle se členům (PV)
o TN navrhuje technicky umístit certifikát na web, s tím že si člen certifikát stáhne individuálně 

(ověří se tato možnost u ZH, až bude šablona k dispozici)

3) sponzoring firem
 ZH  - ohledně sponzoringu oslovil 4 firmy, zprostředkován kontakt na osobu zodpovědnou za 

tuto agendu; zatím bez konkrétní odpovědi (doba dovolených); LH – oslovení 2 firem, (obdobný 
výsledek); TN  - přislíbený sponzoring 1 firmy; 

 Navrženo nechat doběhnout toto první kolo oslovených firem; současně TN připraví jednotný 
formální dopis – žádost o sponzoring, který by byl rozesílán vybraným firmám v období prosince

4) Členská základna, stav účtu, kurzy pořádané ČSUM
 stav členů: zaregistrovaných 56, zaplacených 43 (75 % registrovaných pro tento rok zaplatili 

členské příspěvky)
 Shrnut stav účtu; navrženo zavedení separátního čísla účtu speciálně pro kurzy, aby byly snadněji

odlišitelné finance společnosti a kurzu; TN zjistí tuto možnost u RB; zjistit, při jakém obratu 
na účtu se platí daň

 PV navrhla, aby pro další roky členové výboru neplatili příspěvky; zatím o návrhu nehlasováno, 
odloženo na příští schůzi

 před realizací kurzu pořádaný ČSUM bude zaslán výboru plán kurzu obsahující ekonomickou 
rozvahu ke schválení; 

 je vhodné, aby kurzy s garancí ČSUM byly inzerovány na webu ČSUM, ale otázka inzerce bude 
ponechána na dobrovolném rozhodnutím daného garanta 

 bude vytvořena samostatná záložka, kde bude seznam kurzů garantovaných a pořádaných ČSUM;
termín záštita, uváděná na webu, bude nahrazena garancí; 
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 cena kurzu uvedená na žádosti o garanci není parametr pro schválení, ale patří mezi informace o 
kurzu (jako je místo pořádání atd.)

 observace členů výboru na pořádaných/garantovaných kurzech vzájemně možná; regulérní 
absolvování kurzu za standardních podmínek 

5) SONOden 2022 
 LH – po domluvě s předsedou ČSTL byli členové výboru s nahlášenými přednáškami zařazeny 

mezi vyzvané přednášející, tzn. bez poplatku 
 časový rozpis s rozpisem délek přednášek bude dodán později

6) Účast na českém radiologickém kongresu + schválení registračního poplatku pro LM
Výsledek hlasování výboru ČSUM, z. s.: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Výbor ČSUM souhlasí, že bude LM, člence výboru, uhrazen registrační poplatek na český 
radiologický kongres, který se uskuteční v září 2022

7) Koupě lehátka pro společnost 
Výsledek hlasování výboru ČSUM, z. s.: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Výbor ČSUM souhlasí s koupí přenosného rehabilitačního lehátka, které bude majetkem 
ČSUM, které bude zakoupeno z prostředků Abdomen kurzu 

8) VP UZ Hlavy a Krku, prof. Astl
 HG obnovila komunikaci s prof. Astlem, který má připravený výukový program; navržena s ním 

osobní schůzka Po a Pá po 16 hodin (kdo může z výboru, se zúčastní); tam by se dojednali 
možnosti spolupráce osobně

9) Pregraduální výuka
 TN shrnul zkušenosti ze 4 fakultních nemocnic, kde se na pregraduální UZ výuce podílejí 

studentské spolky (lektoři školeni v Rakousku a Německu; studenti si předávají zkušenosti 
vzájemně; aktivní zájem o spolupráci s ČSUM nebyl projeven; v tuto chvíli vstupovat do systému
akreditací problematické; TN vyzve zástupce studentského spolku, s kterými je v kontaktu, aby se
spojili se studentským spolkem z brněnské LF a případně navázali spolupráci 

 Zájem o UZ výuku zaznamenán mezi studenty fakulty zdravotnických studií (viz chystaný kurz 
ZH (urgentní medicína); kurz pro fyzioterapeuty (TN)

10) UZ konference 2023
 Návrh na organizaci workshopu, oslovení firem, část programu věnována studentům

Výsledek hlasování výboru ČSUM, z. s.: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2
ČSUM souhlasí organizování jednodenní samostatné UZ akce – workshopu pořádaného 

ČSUM v horizontu ¾–1 roku; TN připraví předběžný návrh workskopu

11) Vzdělávací centrum ČSUM
 TN se vrací k již dříve probíranému návrhu, zavést model certifikátu po vzoru IPVZ; certifikát

garantuje, že školitel školí jako lektor na některém z kurzů pořádaných/garantovaných ČSUM 
 Členové výboru promyslí připomínky; téma bude otevřeno na dalších schůzích výboru;  

12) Varia
 LH – problematika vykazování UZ kódů; TN připraví dokument, s využitím podkladů 

zpracovaných reálných cen výkonu (autor MK) a bude vyvěšeno v dané podsekci pro potřeby 
odborné společnosti 

Další schůze plánována na 5. 11. 2022, prezenčně, v rámci Sonodnu2022 v Brně.

zapsala: Pavlína Vyhnanovská
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zkontroloval: Tomáš Novotný
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