ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ, sekce ČSBS
Člen Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii EFSUMB
Člen Světové federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii WFSUMB
WWW.CSUM.CZ

Zápis ze schůze výboru České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.
Dne 23.1.2017 se v zasedací místnosti firmy Medkonsult s.r.o. v Olomouci, Balcárkova 36 konala schůze
výboru ČSUM. Zahájena v 19 hod.
Přítomni:
Doc. MUDr. František Záťura (FZ), prim. MUDr. Eva Kotulánová (EK), Doc. MUDr. Luboš Hrazdira(LH), Ing.
Ladislav Doležal(LD)
Host: MUDr. Milan Kocián (MK)
Omluveni´: Prof. MUDr. Ivo Hrazdira.
Schůzi zahájil předseda společnosti, Doc. Záťura, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze:
Činnost společnosti, výboru a jeho obsazení, kooptování nového člena do výboru
Určení hlavního směru činnosti společnosti
Členská základna a placení příspěvků
Na návrh LH projednat přípravu spoluúčasti na konferenci České konference tělovýchovného lékařství
3. listopadu v Mariánských Lázních.
5. Varia.
1.
2.
3.
4.

Ad. 1
FZ přednesl shrnutí činnosti společnosti za uplynulé období.
Význam společnosti spočívá ve vazbě na mezinárodní komunitu – jako člen EFSUNMB a WFSUMB a kapacit
provádět další vzdělávání lékařů v oboru sonografie. Společnost se zaměřila především na další vzdělávání
sonografistů v oboru urologické a muskeloskeletální sonografie a v poslední době sonografie v oboru urgentní
medicíny a anesteziologie.
Předseda žádal rektory univerzit s lékařskými fakultami o zařazení sonografie do výuky, nebyl projeven zájem.
Pod odbornou záštitou naší společnosti byla v roce 2017 organizována celá řada sonografických kurzů:
Květen 2017 Praha: Praktická sonografie v urologii, 9 hodin, předatestační kurs pro urology s 3.LF UK
Květen 2017, Olomouc: Ultrazvuk v chirurgii, jednodenní intenzivní kurs s Medkonsultem
Červen 2017: Maxov, Jizerskohorský seminář Moderní sonografické metody, workhop
Červen 2017: Ultrasonography of genitourinary systém, část intenzivního kursu v Košicích společně s LF UJSK
Září:2017, Demanová, Biopsie prostaty s fúzí MR, 2 hodiny kurs se SUS (Slovenská uroloogicá společnost)
Říjen 2017, Prešov biopsie prostaty, 1 denní kurs s LF Prešov
Prosinec 2017: Olomouc: Uĺtrasonografie pro urology, jednodenní kurs pro lékaře před atestací s LF UP
ProsInec 2017, Olomouc: Kurs fúzní biopsie prostaty s LF UK, jednodenní intenzivní kurs
16.-19.01.2017 Olomouc, UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
6.-9.3.2017 Olomouc, UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
29.5.-1.6.2017 Olomouc, UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
2.6.2017 Olomouc, UZ hlavy a krku v anesteziologii, int. a urg.medicíně, 4 účastníci
18.-21.9.2017 Olomouc, UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 7 účastníků
10.-12.11.2017 Horní Bečva, UZ plic a hrudníku, 17 účastníků, spoluzáštita s ČPFS
13.-16.11.2017 Olomouc, UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
LD v posledních letech přispívá pravidelně vyzvanou přednáškou na téma správného ovládání sonografu, využití
jeho funkcí a bezpečnosti sonografie na celostátních konferencích porodníků a gynekologů „Čechova konference
- Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví s mezinárodní účastí“ pořádaných každoročně
v Olomouci Českou společností pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.
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I po skončení členství v publikační komisi a komisi pro bezpečnost ultrazvuku v medicíně v rámci EFSUMB
zůstávají FZ a LD v kontaktu s těmito komisemi a podílí se na jejich činnosti. Pokračuje spolupráce při

přípravě odborných textů, vydaných v publikaci EUROSON COURSE + na webu
EFSUMB genitourinary ultrasound http://issuu.com/efsumb/docs/coursebookgeniturine_ch09?e=3336122/6603975)
a nadledviny http://www.kosmos-host.co.uk/efsumb-ecb/coursebook-adrenal_ch11.pdf
Sonogragfie urogenitálu pro studenty http://www.kosmos-design.co.uk/efsumb-ecb/ecbsech12-ugs.pdf

Prof.Calda požádal koncem roku 2017 o ukončení členství ve výboru společnosti pro zaneprázdnění. Výbor
rozhodl snížit počet členů výboru také o MUDr. Houšťka a Doc. Skotákovou. Oba se delší dobu nezúčastňují
práce výboru a ani nereagují na zaslané pozvánky. Do výboru společnosti byl jednomyslným souhlasem
kooptován MUDr. Milan Kocián se zaměřením na spolupráci s malými obory.
LD zajistí informování hlavního výboru ČS biologické společnosti a opravu údajů na webu společnosti
a v šabloně hlavičkového papíru.

Ad2.
Plán Odborných aktivit společnosti :
Pořádat kurzy a snad i konference
Jako užitečné se jeví téma LD: „Základy péče a správného zacházení se sonografem“ a FZ navrhuje pozvat Dr.
Túmu na téma „Sonografie v rukou švýcarského praktického lékaře“ - LD: tady je otázka zda lze uplatňovat
zkušenosti z dosti odlišného systému, může být pro ty kdo systém tvoří, pro praktiky spíš ukázat co můžou
očekávat a jaké jsou limity pro jejich úroveň a možnosti u nás.
Výbor se shoduje na návrhu připojit se v roce 2019 ke konferenci praktických lékařů, zajistí FZ. Přednášky
připraví LH, EK, FZ MK a LD.
MK: v budoucnu pořádat další kurzy pro praktické lékaře, mohla by zabezpečovat naše společnost, je nutné
zakončit přezkoušením, bylo by pro zájemce.
Výsledek diskuse výboru: Činnost zaměřit na informování a výuku sonografie u malých odborných společností,
které nemají vlastní ultrazvukové sekce a možnost informování všech sonograficky zaměřených odborníků
onovinkách
Ad3.
LD: Důležitá je také otázka členské základny, která má v současnosti pouze 12 aktivních členů, kteří zaplatili
členský poplatek za rok 2017. Rozšíření aktivní členské základny je žádoucí a lze ho dosáhnout získáváním
zájemců na vzdělávacích akcích. Aktivním členům společnosti je třeba nabídnout výhody: snížení poplatku za
kurzy, příležitosti pramenící z členství v EFSUMB.
Propagovat členství na konferencích, LH navrhuje vytisknout informační vizitky – FZ:není problém, zajistí.
LD: složitý proces přihlášek do ČSBS – po schválení hlavním výborem teprve členem – trvá to dlouho. Lékaři
kteří se přihlásili na kurzech MK urgují, nedostali žádnou reakci o přijetí přihlášky z hlavního výboru ČSBS.
LD: zjistí současný stav přihlášek u hlavního výboru, dotaz na možnost zjednodušení postupu.
Ad 4.
LH nabízí možnost připojit se k chystané konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství 1. Až 3. 11.
2018 v Mariánských |Lázních formou satelitní sekce / workshopu – do 31. 1. Navrhnou členové výboru témata,
předběžně : EK – Možnosti a limity sonografie břicha; MK – Sonografie periferních nervů, Postavení sonografie
v urgentní medicíně; Možnosti sonografie v malých oborech.
Při té příležitosti svolat členskou schůzi společnosti za účelem volby nového výboru. Pokud se nesejde
dostatečné množství členů, bude provedena volba elektronicky.
MK: bude výstava sonografů? LH – ano.
Výbor bude komunikovat hromadným E-mailem, zajistí LD.
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Výsledek přednese LH na zasedání výboru muskeloskeletální společnosti 16. 2. 2018.
Ad5. VARIA
Pořadatel EUROSONU 2018 – Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne nabízí pro postgraduální studenty
snížený registrační poplatek, pokud se zaregistrují do 1.3.2018. Informace je již umístěna na webu naší
společnosti.
MK a LD nabízí možnost sponzorovat tento snížený registrační poplatek dvěma studentům, členům společnosti.
Organizace spočívá na dárcích.
EK se dotazuje na statistiku návštěvnosti webu. LD zajistí – viz příloha
Příští výborová schůze bude v květnu v Brně. Zajistí EK a LH.
Úkoly:
Do do 31. 1. Navrhnou členové výboru témata na satelitní sekci konference České společnosti tělovýchovného
lékařství ; Výsledek přednese LH na zasedání výboru muskeloskeletální společnosti 16.2.2018.
LD zajistí informování hlavního výboru ČSBS a opravu údajů na webu společnosti a v šabloně hlavičkového
papíru.
Výbor se shoduje na návrhu připojit se v roce 2019 ke konferenci praktických lékařů, zajistí FZ. Přednášky
připraví LH, EK, FZ a MK.
Propagovat členství na konferencích, LH navrhuje vytisknout informační vizitky – FZ:není problém, zajistí.
LD zajistí informování hlavního výboru ČSBS o novém složení výboru a opravu údajů na webu společnosti a
v šabloně hlavičkového papíru.
LD: zjistí současný stav přihlášek u hlavního výboru, dotaz na možnost zjednodušení postupu.
LD zjistí statistiku návštěvnosti webu společnosti.
EK a LH – určí termín a místo příští schůze v Brně.
Zapsal Doležal.
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