Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
Zápisnica
z 5. schôdze výboru (volebné obdobie 2014-2018) z 1. júna 2016
Prítomní: Beňačka, Čmelo, Čunderlík, Dedič Jakubička, Kanát, Ľupták, Slobodníková,
Tvrdík,
Ospravedlnení: Brozman, Dankovčík, Dedič, Haviar, Holáň, Hrušovský, Popluhár, Pružinec.
1. Prítomní schválili návrh programu zasadnutia výboru.
2. Mizla sa pre pracovné zaneprázdnenie vzdal členstva vo Výbore SSUM. Podľa výsledkov
volieb sú náhradníci dvaja s rovnakým počtom bodov: prof. Štefan Hrušovský a doc. Soňa
Kiňová. Kiňová sa vzdala kandidatúry pre pracovné zaneprázdnenie, do výboru SSUM
bol kooptovaný Hrušovský. Prítomní zároveň aktualizovali svoje kontaktné adresy pre
webstránku SSUM.
3. Beňačka informoval o ekonomickej situácii v roku 2016. K dňu daňového priznania (31.3)
bolo na konte SSUM 16,258,- €, daňové priznanie bolo podané, z účtovnej uzávierky
nevyplynula žiadna daňová povinnosť. Súpis príjmov a výdajov za rok 2015 obdržali
všetci členovia výboru, k obsahu neboli pripomienky. Vzhľadom k sume na konte SSUM
prítomní zopakovali stanovisko z jesene, že treba intenzívnejšie využívať financie pre
potreby vzdelávania a získavania informácii s prenosom na členskú základňu (účasť na
kongresoch, vydávanie tlačovín so štandardnými postupmi).
4. Počet členov SSUM sa v posledných rokoch mení len veľmi málo, dôchodcov nahrádzajú
mladí kolegovia. Počet členov SSUM prihlásených za členov EFSUMB je 35, členské už
bolo zaplatené aj za rok 2016. Na základe aktivity kolegov (a odchodov do dôchodku) bol
zoznam členov EFSUMB (za ktorých SSUM platí členské do EFSUMB) korigovaný,
prítomní aktualizovaný zoznam odsúhlasili, bude zaslaný na sekretariát EFSUMB.
5. Prítomní sa venovali priebehu a obsahu kongresu 2015. Konštatovali potrebu zmeniť
štruktúru a obsah. Akcii je veľa, lekári strácajú záujem o aktívnu účasť, pasívna sa mení
na zbieranie kreditov bez záujmu o prednášky, medicína je atomizovaná (široká paleta tém
prináša málo prednášok z jednej témy a len pre pár prednášok účastník nepríde). Riešením
môže byť zapojenie kongresu do predatestačného a postgraduálneho vzdelávania (účasť
aspoň na jednom) so získaním oficiálneho certifikátu pre ultrazvukovú diagnostiku. V tej
súvislosti osloví Beňačka rektora SZU s cieľom dohodnúť spoločný postup. Obsahom
môže byť aj súťaž mladých prednášajúcich s cenami, väčšie spojenie s klinikou a inými
zobrazovacími metódami. Dvojdňový model aj spojenie s veterinármi zostáva.
6. Víkendové kurzy zostávajú v pláne na jar 2017, členovia výboru boli vyzvaní k ich
organizácii s obsahom podľa vlastných predstáv. Kurzy uskutočnené v tomto roku sa budú
o rok opakovať. Stále však pretrváva malá informovanosť lekárov o ich konaní, bude
treba viac využívať sociálne siete.
7. Kongresy Euroson: Atény 2015 – delegát bola Slobodníková (s aktívnou účasťou na
kongrese), SSUM hradila náklady. Do Leipzigu (október 2016) ide Slobodníková (má
prijatý abstrakt), bude delegátkou SSUM na výbore EFSUMB, účasť iných je otvorená.
Do Antalie (2017 – miesto konania zmenené miesto Istanbulu) nebol zatiaľ určený delegát
SSUM (s plným hradením nákladov). Slobodníková informovala že sa zvažuje striedanie
Európskeho a Svetového kongresu á dva roky.
8. Prítomní debatovali k možnostiam spolupráce s centrom pre DRG (UDZS). Od jesene
2014 (Beňačka rokoval s riaditeľom na jeho pozvanie) sa z neozval nikto, o relevantné
pripomienky nebol záujem ani v centre pre DRG, ani na MZ (pri rokovaní s Miklošim).
V tejto veci napíše Beňačka za SSUM list na UDZS.

9. V udeľovaní certifikátov pre výkon USG vyšetrení pretrváva chaos a absencia základnej
legislatívy. Beňačka napíše list poslancovi NR SR Zelníkovi so žiadosťou o korekciu
zákona 369 (na vedomie Raši a rektor SZU Šimko). Zároveň napíše list Slezákovej (MZ
SR) s dotazom, ako je možné získať oficiálny certifikát pre jednotlivé medicínske odbory.
Požiadavka sa bude týkať hlave tých odborov, pre ktoré podľa konkrétnych informácii od
lekárov z praxe nie je možné získať oficiálny certifikát SZU. Odpoveď zverejní SSUM
v plnom znení aj s komentárom.
10. Prítomní sa dohodli, že aktualizácia guidelines SSUM bude podľa jednotného vzoru
štruktúry (pripraví Beňačka), a po ich korekcii členmi výboru (podľa odborov) budú
publikované ako materiál SSUM a zverejnené ako aj teraz na webovej stránke. Niektoré
s guidelines treba korigovať v spolupráci s konkrétnou odbornou spoločnosťou (hlavne
pre dohodu o právach k ich zverejneniu cestou publikácie.
11. K vzdelávaniu USG diagnostiky na vysokých školách prijali prítomní stanovisko, že
SSUM navrhne fakultám zaradiť do štúdia nepovinný predmet USG diagnostika, na
tvorbe jeho obsahu je ochotná SSUM spolupracovať. Iné formy spolupráce, o ktorých sa
uvažovalo, skončili bez konkrétneho pokračovania.
12. Prítomní boli vyzvaní k poskytnutiu textov do infolistu na rok 2016 (bude rozposlaný
v septembri).
13. Beňačka informoval o tom, že v nadväznosti na odhalenie pamätnej tabule Ch. Dopplerovi
v Banskej Štiavnici sa ozvala nadácia Ch. Doppplera so Salzburgu a vyžiadala do archívu
dokumenty o spomínanej akcii – bola zaslaná fotodokumetácia, tlačoviny aj reportáže
z televízií. O spomínanej akcii odznela prednáška aj na Angiologickom kongrese v Prahe
14. Najbližšia výborová schôdza sa uskutoční na jeseň 2016 v Banskej Bystrici.
zapísal Beňačka

