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v spolupráci s 
 

Českou společností pro ultrazvuk v medicíně 
 
a 
 

WEGA-MS sro.  
 

 
Vás pozývajú na postgraduálny kurz 

s prehľadovými prednáškami, 
a praktickým vykonávaním USG vyšetrení 

účastníkmi 
 

Sonografia pľúc a hrudníku 
 

(základný kurz) 
 
           28. –  29. február 2020 

 
ktorý sa uskutoční v priestoroch 

penziónu DIANA 
Matúškova 21, Piešťany 

 



Vážení priatelia, 
 
 SSUM už takmer 20 rokov ponúka lekárom 
víkendové vzdelávacie kurzy, zamerané na rôzne 
oblasti ultrazvukovej diagnostiky. Kurzy sú zložené 
z odborných prehľadových prednášok a praktických 
vyšetrení a sú určené pre úplných začiatočníkov, 
mierne pokročilých, aj veľmi pokročilých.  
 
 V minulom roku sme sa rozhodli ponúknuť 
novinku: Kurz v sonografii pľúc a hrudníku, ktorý je 
v ponuke českého partnera – spoločnosti Visual 
Medicine – už niekoľko rokov s veľkým ohlasom. 
Preto sme ho zaradili do ponuky aj pre slovenských 
kolegov. Stretol sa s veľkým záujmom, preto ho 
ponúkame v tomto roku znova. 
 

Kurz je určený pneumológom, lekárom 
interných aj chirurgických odborov, infektológom, 
pediatrom aj všeobecných lekárom. Štruktúra kurzu 
je štandardná: počas dvoch dní si účastníci vypočujú 
plánované prednášky, na ktoré každý deň nadväzuje 
praktické vyšetrovanie pacientov v skupinách pod 
dohľadom lektorov. Preto je počet účastníkov 
limitovaný pre tých, ktorí sa prihlásia skôr. 

 
Ak by ste mali vo svojom okolí kolegov, 

ktorí majú o podobné formy vzdelávania záujem 
a nevedia o nich, prosíme Vás, informujte ich 
o možnosti zúčastniť sa kurzov bez ohľadu na ich 
členstvo v SSUM.  

 
Verím, že Vám ponúkneme aktuálny 

odborný program s dôrazom na overenie Vašich 
poznatkov pri praktickom vyšetrovaní, zároveň 
budete mať možnosť vzájomného spoznávania sa, 
ako aj relaxácie v zaradeniach hotela. 
 

        MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA 
 
Piešťany,  december 2019 



Miesto konania: Penzión  Diana, Matúškova 21 
 92101 Piešťany,     tel.: 033 7744200 
gps:  N 48° 35' 24"    E 17° 49' 26" 

Termín: Piatok    10,00 – 19,15 hod. 
  Sobota     8,30 – 15,00 hod. 

Registrácia: V piatok od 9,00 hod. len s platnou 
pozvánkou, ktorú zašleme e-mailom aj s podrobným 
časovým rozpisom programu skôr prihláseným. 
 
Účastnícky poplatok 280,- € (7200,- Kč) je nutné 
zaplatiť do 15. februára 2020 poplatok zahŕňa: 
q účasť na kurze a praktických vyšetreniach 
q ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 
q kompletnú stravu (piatok: obed, večera, sobota: 

raňajky, obed), v prestávkach občerstvenie  
q stručný výukový materiál 
q certifikát SSUM  (15 kreditov CME) 
 
Platba v EURO na konto 
CZ51 2010 0000 0029 0139 0615     v.s. 36082082 
Platba v CZK na konto   
CZ25 2010 0000 0027 0097 4630     v.s. 36082082 
 
Do poznámky uveďte svoje meno ! 
Storno poplatok 2 týždne pred termínom akcie 0%, 
menej ako 2 týždne pred akciou už storno s vrátením 
poplatku nie je možné – je možné vyslať náhradníka. 
 
Program kurzu: 
    A: Prednášky  (viď nižšie) 
    B: Praktické USG vyšetrovanie figurantov 
         v skupinách pod dohľadom lektorov  
    C: Záverečná diskusia, test, vyhodnotenie 
 
Záväznú prihlášku k účasti zašlite mailom na:  
      ssumkongres@gmail.com     V texte uveďte: 

*  titul, meno a priezvisko 
*  poštovú adresu (prípadne telefón) 
*  požiadavky na ubytovanie (je v cene) 
      - jednolôžková izba     + 25,- €  
      - bez ubytovania          – 25,- €       



USG pľúc a hrudníku – obsah kurzu 
       

q technické základy USG, princípy 2D 
q nastavenie a obsluha prístroja 
q propedeutika USG vyšetrenia pľúc a hrudníku 
q fyziologické nálezy (A línie, no-PLAPS) 
q patol. nálezy (B, C línie, shred sign, PLAPS) 
q pľúca v akútnej a intenzívnej medicíne 
q edém, pneumónia, pneumothorax, HICTUS  
q evakuácie a punkcie pod USG kontrolou 
q hrudná stena a pleura 
q tumory, embólie, EBUS 
q USG mediastina a bránice 
q dif. dg. dušnosti, BLUE protokol 
q voľné vyšetrovanie pacientov 
  
Prednášajúci: 
MUDr. Rastislav Šimek, odborný garant kurzu,  
    Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín 
MUDr. Milan Kocián, Visual Medicine Olomouc 
    Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin,  
    Asklepios Klinik, Burglengenfeld  
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.,MBA, predseda SSUM 
     prednosta Internej kliniky FN Trnava 
MUDr. Mária Michalovičová, Česká pneumologická 
    a ftizeologická společnost, sekce Pneumo35 
 
Organizátor kurzu: 
Visual Medicine sro, Jiráskova 11, 779 00 Olomouc 
        IČO 04933818    DIČ: CZ04933818 
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne 
        Bratislavská 63,  921 01  Piešťany 
        ICO  36082082      DIC  2021517630 
 
Informácie: PhDr. Monika Labudová, PhD. 

Centrum MEDICUS, Javorová 25 
92101 Piešťany 
tel.: 033 7744 282      0918 722 624    
e-mail: ssumkongres@gmail.com 

 
 



 


