Zápis ze schůze výboru ČSUM
Datum: 24. 11. 2021 začátek 17:00
Přítomni: MUDr. Halima Gottfriedová (HG), Ph.D., MUDr. Zdeněk Hess (ZH), Ph.D., Doc. MUDr. Luboš
Hrazdira (LH), CSc., MUDr. Milan Kocián (MK), MUDr. Eva Kotulánová (EK), MUDr. Tomáš Novotný
(TN), Ph.D. , MUDr. Pavlína Vyhnanovská (PV), Ph.D.
Host: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Ing. Ladislav Doležal (LD),
Omluveni: MUDr. Lenka Mrázková

Volba předsedy, místopředsedy, vědeckého tajemníka:
Přítomní členové rozhodli hlasováním


funkce předsedy: MUDr. Milan Kocián



funkce místopředsedy: doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.



funkce vědeckého tajemníka: MUDr. Eva Kotulánová

Návrh rozdělení do pracovních skupin a zájmové zaměření:


pořádání webinářů, zaměření Point of care UZ, telemedicína a web – MK, ZH



komunikace s pediatrickou společností a radiologickou společností - MUDr. Lenka Mrázková
(bude-li souhlasit)



pregraduální výuka mediků a navázání vztahu s lékařskými fakultami - HG, EK, PV



příprava certifikačního programu kvality, komunikace s pojišťovnami - TN



komunikace a vztah k EFSUMB, zastupování ČSUM na jednáních EoB a na GA a s EFSUMB a
se spřátelenými organizacemi - HG, PV



zápisy a vybraná administrativní činnost - PV



výzkum a technika – ZH



komunikace směrem k MZ a zdravotním pojišťovnám - LH



výuka klinické sonografie – formulace kurikul, osvěta v ostatních společnostech, účast s UZ
tématikou na jejich kongresech, pořádání vlastních akci ČSUM - všichni

Osamostatnění společnosti ČSUM


Varianta 1.
o

LH představil variantu přechodu pod Českou společnost lékařské fyziky (ČSLF) ČLS
JEP; ČSUM by byla jednou ze 3 jejích sekcí se zaručenou samostatností (samostatné
1

účty, vlastní stanovy, 3 cirkulující předsedové, vlastní webové stránky); výbor by
garantoval EFSUMB návaznost (HG, PV - spolu s prof. Benešem navštíví sekretariát
ČLS JEP a zjistí podmínky)


Varianta 2. založení samostatné společnosti pod ČLS JEP – zjistit podmínky



Varianta 3. samostatná společnost mimo ČLS JEP

Právnické rady a poznámky
o

Společnost by si měla najít segmentového zástupce, který by mohl hájit zájmy přes
hospodářskou soutěž

o

Přesvědčit členy správní rady VZP

o

Zajistit si certifikační program kvality

o

Co není předmětem smlouvy s pojišťovnou, lze hradit napřímo

o

Definovat nadstavbu vyšetření specialistou – sepsat výkony, nacenit – předložit
pojišťovnám (7) s dotazem, zda mají zájem hradit kvalitní vyšetření – ano x ne bude
se prodávat pacientům napřímo

o

Cesta nasmlouvání nových UZ kódů přes pracovní skupinu SZV je obtížná

Ostatní


Řešena otázka začlenění fyzioterapeutů pod ČSUM do sekce – vítáni, mohou využívat obsah a
eventuelně se podílet i na tvorbě obsahu UZ (vykazování nechat zcela v kompetenci Unie
fyzioterapeutů)



Navrhnout jednotný certifikát absolventů vzdělávacích kurzů s logem společnosti, zajišťující
„punc kvality“



Poděkování dosavadnímu úřadujícímu tajemníkovi Ing. Doležalovi, za jeho dlouholetou práci
ve funkci vědeckého tajemníka z časových důvodů přesunuto na další schůzi

Schůze skončila ve 21:00
Zapsala: Pavlína Vyhnanovská
Zkontroloval:
Schválil:
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