Zápis z online schůze výboru ČSUM

Datum: 3.12. 2021 začátek 20:30 hod, 21:30 hod
Připojeni: MUDr. Halima Gottfriedová (HG), Ph.D., MUDr. Zdeněk Hess (ZH), Ph.D., Doc. MUDr. Luboš Hrazdira
(LH), CSc., MUDr. Eva Kotulánová (EK), MUDr. Lenka Mrázková (LM), MUDr. Tomáš Novotný (TN), Ph.D., MUDr.
Pavlína Vyhnanovská (PV), Ph.D.
V souvislosti s odstoupením MUDr. Milana Kociána z osobních důvodů z funkce předsedy a člena výboru
ČSUM, byla svolána mimořádná schůze.
LH

-

Navrhuje připravit poděkování MK a LD, záštity určitě ČSUM poskytne

-

Zůstane v pozici předsedy po dobu nezbytně nutnou – vyzváni členové, kteří ochotni se pozice ujmout,
aby připravili vizi a představili jí příští týden, na prezenčně/telekonferenční schůzce v pátek 10. 12.,
v ILF Budějovická, 15 hod

-

Chystá odpověď na dopis z MZ - nechceme žádné konfrontace, podporou, ne střety; předloží ke
kontrole; některé společnosti původně v souladu (chirurgové) – nyní nejsou v souladu

-

Somluvena schůzka s dr. Repkou (ortopedická společnost) – nabídne kurikula

-

vstup do Pukrynky pod společnost fyziky;

-

poprosí EK o komunikaci s biologickou společností – dosud LD,– zjistí stanoviska k případnému
odchodu ČSUM;

-

zásadní = udržet vazbu na EFSUMB - HG- nový oficiální zástupce do EFSUMB

-

pražská sekce - s prof. Benešem navštíví sekretariát, který nakloněn; prof. Svačina

-

přístupová hesla na info@csum.cz - počkat týden a pak předat novému předsedovi;

-

v kontaktu se sekretariátem ČLS JEP, pročetla stránky, forma -ČSUM; můžeme vstoupit samostatně;
musí schválit sjezd v r. 2023; dočasně, schválení předsednictva; sjezd ne vždy společnost schválí, na
pak zaniká

-

sekce pod fyzikální společností- veškerá autonomie; písemná dohoda – předseda; výhody –– a
napořád, i to že budeme sekcí – musí schválit předsednictvo –(schází se 1x za měsíc);

-

HG – domluví se s Benešem – návrh;

-

pročetl složku komunikace s ČLS JEP, kterou jsme obdrželi od MK; současný stav; kardiologové a
urologové a některé nereagovali; bude trvat dlouho, než se zahladí,

HG

TN

EK

1

-

navrhuje zjistit stav členské základy, aby byla představa o počtu, odbornosti a platební morálce – PV
zajistí

-

na úterý 7.12.2021 domluvena online schůzka s anatomama (dr. Belbl) ze 2. LF UK, chtěji zjistit
možnost spolupráce spolupráce 2.LF UK a ČSUM - Ultrasound learning centre, ke schůzce se připojí se
i prof. Kachlík; link bude rozeslán všem, kdo bude chtít a moci, tak se připojí

-

převezme přístupová hesla, pustí se do webových stránek

PV

ZH

zapsala: Vyhnanovská
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