Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)
Informačný list 2016
12. kongres SSUM „Slovenská sonografia 2017“
Posledný 11.kongres sa uskutočnil sa už tradične v polovici októbra 2015 v Piešťanoch, za účasti
cca 250 lekárov aj veterinárov z celého Slovenska. Pri dvojročnej periodicite je plánovaný termín konania
kongresu v dňoch 19. – 22. októbra 2017 v Kongresovom centre SLK Piešťany na Kúpeľnom ostrove.
Vzhľadom k neustále sa zhoršujúcim legislatívnym legislatívnym podmienkam (ohľadom sponzoringu
a nepeňažného plnenia) sme v minulom roku našli priaznivé riešenie pre účastníkov a nezaťažovali sme
ich ničím. Veríme, že to tak zostane aj v roku 2017. Budúci kongres by sme radi zamerali „plánovite
postgraduálne“ aj v spolupráci s inými spoločnosťami a štátnymi inštitúciami, ktoré sa na postgraduálnom
vzdelávaní podieľajú. Viac sa dozviete na jar 2017 na našej webovej stránke www.ssum.sk
Víkendové kurzy SSUM
Vzdelávacie kurzy budú konať aj na jar roku 2017. V Piešťanoch to budú kurzy:
Základy USG abdomenu (len pre začiatočníkov)
Cievy končatín a krku
Pankreas, GIT, akútne brucho
Doppler v abdomene /pečeň, obličky, aorta, GIT/ (len pre pokročilých)
ECHOKG – chlopne a myokard
Muskuloskeletálna USG
a v Trenčíne:
Mammosonografia
Termíny konania budú upresnené v januári a zverejnené na webstránke SSUM. Kurzy sa konajú
v penzióne Diana v Piešťanoch, vždy od piatku 14.00 do soboty 14.00 hod. Ako doklad Vášho prihlásenia
zasielame mailom podrobný program kurzu (cca týždeň pred jeho konaním). V prípade väčšieho záujmu
o kurz ako je jeho kapacita, uprednostňujeme skôr prihlásených účastníkov. Na záver kurzu obdržíte
potvrdenie o účasti, certifikát má hodnotu 15 CME kreditov. Účastnícky poplatok 155,- € (pre členov
SSUM) zahŕňa platbu za účasť na kurze, za ubytovanie v dvojlôžkovej izbe a za stravu (piatok: večera,
sobota: raňajky, obed), v prestávkach kurzu občerstvenie, tlačové materiály, potvrdenie o účasti. Platí sa
priamo na mieste pri registrácii. Prihlášku s uvedením titulu, mena, priezviska, poštovej adresy bydliska
aj aktuálnej e-mailovej adresy zasielajte e-mailom na adresu:
PhDr. Monika Labudová, PhD., Centrum MEDICUS, Javorová 25, 921 01 Piešťany
alebo na usg@stonline.sk (info na 033 7744 282 alebo 0918 722 624 v dopoludňajších hodinách)
Ak nemáte záujem o kurz, ale máte okolo seba kolegov, korí majú záujem o vzdelanie
v ultrazvukovej diagnostike, prosíme Vás, informujte ich o možnostiach teoretického aj praktického
vzdelávania na našich kurzoch.
Odhalenie pamätnej tabule Ch. Dopplerovi
Ako sme Vás už informovali o našich plánoch v minulom liste: Na základe spolupráce SSUM,
odborných spoločnosti (Slovenská angiologická spoločnosť, Sovenská rádiologická spoločnosť,
Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie), miestneho Spolku lekárov a Mestského úradu v Banskej
Štiavnici sa dňa 23. júna 2015 uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule Christianovi Dopplerovi, ktorý
v rokoch 1847 – 1849 pôsobil na Banskej Akadémii, a to priamo v Belháziho dome v historickom centre
mesta, kde bola tabula umiestnená za prítomnosti televíznych štábov a novinárov, ako aj hostí –
reprezentantov ultrazvukovej komunity zo Slovenska, Čiech aj Rakúska. Na následnom workshope
odzneli hodnotné prednášky venované medicíne, fyzike ako aj historickým súvislostiam pobytu Ch.
Dopplera v Banskej Štiavnici. Všetky dokumenty o spomínanej akcii si od nás pre účely archivácie
vyžiadala Nadácia Ch. Dopplera sídliaca v Salzburgu.
PROSBA: pošlite nám svoju mailovú adresu na usg@stonline.sk - naša komunikácia bude rýchlejšia

Špecialista v systéme slovenského zdravotníctva
O prácach na katalógu výkonov pre systém DRG sme informovali opakovane – a prax potvrdila
naše obavy, že s jeho zavedením to nebude také jednoduché preto, lebo je pripravovaný nesystémovo
a hlavne s ignorovaním pripomienok odbornej komunity, čo zo strany centrálnych inštitúcii nie je nič
nové. Ani osobné stretnutie predsedu SSUM s riaditeľom centra pre zavedenie DRG neprinieslo žiadny
pokrok v zjednotení názorov na koncepciu jeho tvorby. Preto sa výbor SSUM tejto problematike už viac
nevenoval. Súčasťou problémov práce ambulantných špecialistov je v posledných rokoch aj spolupráca
s primárnou sférou ambulantnej starostlivosti. Viac o tom (v otvorenom liste ministrovi zdravotníctva) si
môžete prečítať na stránke SSUM.
Po jeho zverejnení sa objavili mnohé podporné hlasy, potvrdzujúce v liste pomenované problémy
kolegiálnej spolupráce. Nezmenilo sa nič, nakoľko problémy pomenované v liste majú „ekonomický“
dôvod – a tým je zmena financovania primárnej sféry nad rámec kapitácie „vylobovanými“ výkonmi
s priamym finančným ocenením, aj za cenu zhoršenia kolegiálnej spolupráce. Koordinovaný lobbing za
špecialistov na Slovensku neexistuje: SLK je v personálnom kŕči, odborné spoločnosti často vedené
kolegami z „postsocialistických zariadení“ ešte neprišli na to, že problematika vzťahov z poisťovňami
musí (!) byť neoddeliteľná súčasť práce výborov odborných spoločnosti (stačí nahliadnuť za rieku
Moravu a poučiť sa), Únia špecialistov je nečinná (a nie je ani zrejmé koho, resp. koľkých reprezentuje)
a ostatné inštitúcie lobujú za primárnu sféru – a práve pre ekonomické dôvody nemajú záujem hľadať
kompromis. Škoda – lebo všetci sme na jednej lodi (len nie všetci si to v honbe za eurom uvedomujú...)
Zoznam výkonov - bodovník
V januári 2005 vydalo MZ SR zoznam výkonov („bodovník“) z mnohými chybami, lebo nemalo
záujem akceptovať pripomienky odbornej komunity. V apríli 2005 niečo z vlastnej iniciatívy upravilo –
žiaľ ešte k horšiemu. Ďalšiu korekciu odmietlo s tým, že maximálne do dvoch rokov bude tzv. „katalóg
výkonov“ - za 11 rokov nie je nič... Niečo, čo sa tvorilo ako (nepoužiteľný) katalóg sa používa teraz pre
DRG systém (rovnako nesystémovo). Na prekvapenie oslovilo MZ t.r. v lete všetky odborné spoločnosti
(cestou SLS), aby urýchlene pripomienkovali zoznam výkonov, ktorého základom je zoznam z roku 2005
(ktorý MZ v roku 2005 odmietlo pripomienkovať !), bez potrebných korekcii, nesystémovo doplnený o
množstvo (zdvojených, strojených, aj niekoľkonásobne rovnakých výkonov) bez princípov ich možného
resp. nemožného kombinovania, stále bez definovania relatívnej alebo absolútnej hodnoty jednotlivých
výkonov, a k tomu všetkému s množstvom chýb v definovaní obsahu a podmienok vykonania výkonov.
List. ktorý podrobne (s konkrétnymi prílohami) popisuje anabázu tvorby zoznamu od roku 2003,
bol zaslaný na MZ SR v lete a zároveň bol zaslaný všetkým odborným spoločnostiam SLS. Môžete si ho
prečítať na našej webstránke. V ňom boli na záver navrhnuté postupy, ako zoznam urobiť už konečne
korektným a bezproblémovo použiteľným v praxi. Reakcia žiadna ... Na základe viacerých osobných
stretnutí s reprezentantmi odborných spoločnosti (ktorí majú záujem seriózne zoznam pripomienkovať),
ako aj po obdržaní „pracovného materiálu“ MZ SR (zoznamu z r. 2005, doplneného „aby bolo“), ktorý sa
má pripomienkovať, bol koncom októbra zaslaný všetkým odborným spoločnostiam, ako aj vedeniu MZ
SR druhý, podrobnejší list s upozornením na hlavné (a často hrubé) chyby, ktoré sú v jeho terajšej verzii.
Zároveň sú v liste znova stručne ale komplexne zopakované princípy tvorby zoznamu. Nie sú to žiadne
novinky – to všetko je už vo svete vymyslené a používané, len na Slovensku neakceptované viac ako 10
rokov z neznámych dôvodov. Ak dôvody nie sú, tak je to neschopnosť (ne)kompetentných úradníkov MZ
SR. List je tak isto zverejnený na webstránke SSUM. Aká bude reakcia, nevieme. Veríme, že po mnohých
rokoch ignorovania názorov odbornej komunity sa veci zmenia.
S obsahom formulácii v zozname výkonov úzko súvisí aj problematika certifikátov, rovnako
ignorovaná reprezentantmi MZ SR. V tom sa za posedné roky nezmenilo nič, napriek našej snahe nájsť
riešenia v spolupráci s MZ SR alebo poisťovňami, ktoré alternatívne riešenie – pri absencii predpisov
vydaných MZ SR – samé iniciovali, a nakoniec odmietli s tým, že to vyriešia s MZ SR ... a nič. Preto sa
výbor SSUM obrátil na Sekciu ďalšieho vzdelávania MZ SR listom obsahujúcim konkrétne otázky: ako
sa lekár s takým a takým vzdelaním môže dostať k odbornému certifikátu z konkrétnej oblasti sonografie
(sami viete, že vo viacerých aplikačných oblastiach je to nemožné, preto sme zvedaví na odpoveď MZ
SR, ktorú zverejníme, samozrejme aj s komentárom).
(ssum2016)

