ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
v Brně dne 27. 9. 2013
Přítomen předseda výboru:

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

Přítomen místopředseda výboru:

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Přítomní členové výboru:

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. Aleš Dlouhý
MUDr. Jan Nový
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Pavel Vlašín

Omluvený člen výboru:

MUDr. Miroslav Břešťák

Neomluvený člen výboru:

MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.

1. HOSPODAŘENÍ
• Aktuální stav podúčtu Sekce ultrazvukové diagnostiky činí v současné době 150.000,- Kč.
Bylo odsouhlaseno, že vědeckému sekretáři bude za administraci webového portálu sekce a
registru držitelů certifikátu dále vyplácena odměna ve výši 5.000,- Kč.
• Předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky Marek Ľubušký pověřil ostatní členy výboru
předložit návrhy čerpání finančních prostředků z podúčtu Sekce, tyto návrhy budou
projednány na příštím jednání výboru.
2. Plán akcí Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP pro rok 2014
• Kurz „Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii“ se naposledy konal v
Olomouci dne 12. 4. 2013.
Další termíny konání kurzu budou navrženy dle poptávky
• Kurz „The Fetal Medicine Foundation (FMF) - Certificates of competence" se naposledy konal
v Olomouci dne 22. 3. 2013
• Další termíny konání kurzu budou navrženy dle poptávky
• Kurz „Doporučená ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče“ se bude konat v rámci
34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP dne 27. 9. 2013.
V rámci kurzu obdrží všichni účastníci novou výkladovou monografii k aktuálním
doporučeným postupům ČGPS ČLS JEP „Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství“.
Další termíny konání kurzu budou navrženy dle poptávky.
• Certifikovaný kurz „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách,
Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ proběhl celkem již šestkrát, a to dne 24. 2. a 23. 3.
2012 v Olomouci na Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny, dne 17. 5. 2012 v Brně
v rámci Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, dne 5. 10. 2012 v Brně v rámci 33.
celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, dne 5. 3. 2013 v Praze
v ÚPMD a dne 2. 9. 2013 v Praze v ÚPMD.
Další termíny konání kurzu budou navrženy dle poptávky.
• Celostátní konference (viz bod 3)
3. 34. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
• Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO, 27.-29. 9. 2013
• pořádající agentura: G-agency
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prezident konference: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
viceprezident konference: MUDr. Radovan Vlk
předseda vědecké rady: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
program konference – viz www.gynultrazvuk.cz
Cena Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP za nejlepší práci s ultrazvukovou
tematikou publikovanou v roce 2012 bude udělena MUDr. Ivaně Musilové, Ph.D., vítězka
získá částku 15.000,- Kč.

4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost nasmlouvání zdravotního výkonu
• Organizace udílení certifikátu - postup získání certifikátu se všemi nezbytnými podmínkami je
zveřejněn na webu sekce. Organizace udílení certifikátu je plně funkční a zároveň je volně
dostupný on-line registr držitelů certifikátu.
• Registr držitelů certifikátu - aktuálně je před spuštěním redakční systém, který umožní
přímou a transparentní administraci certifikačního procesu včetně archivace dokumentů
dokladujících splnění požadovaných certifikačních podmínek u každého nositele certifikátu,
který je uveřejněn v on-line registru (vše dosud uloženo u Ivany Markové).
• Finanční prostředky za certifikáty - v současné době činí částka za certifikáty cca 55 x 5000,Kč (včetně DPH 20-21 %). Za vytvoření „on-line“ elektronického REGISTRU držitelů
CERTIFIKÁTU ČGPS ČLS JEP, zajišťování administrativního provozu souvisejícího s certifikací
členů a administraci příslušných plateb za certifikaci číní úhrada 2x 80.000,- bez DPH za rok
2012 a 2013. Aleš Skřivánek navrhuje pokusit sezajistit pro další období spolufinancování
zdravotními pojišťovnami.
• Pavel Calda si přeje uvést do zápisu, že vytvoření a provoz registru se mu zdá být
neadekvátně finančně nákladný a že nebylo uspořádáno výběrové řízení. Dle ostatních
přítomných členů jsou finanční náklady adekvátní a stanovy ČGPS ČLS JEP neukládají
povinnost uspořádat výběrové řízení.
• Bylo jednoznačně zdůrazněno, že ČGPS ČLS JEP je dosud jediná odborná společnost, která dle
platné legislativy zodpovídá za odbornou způsobilost nositele zdravotního výkonu 63415.
5. Úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR
• „Kultivovaný“ seznam zdravotních výkonů by měl být do vyhlášky zařazen pravděpodobně
nejdříve od 1. 1. 2015.
6. Postgraduální vzdělávání v ultrazvukové diagnostice v ČR
• Požadavky a způsob evaluace znalostí v oblasti ultrazvukové diagnostiky v rámci
postgraduální přípravy pro:
o základní obor „Gynekologie a porodnictví“
o i ve specializačních oborech „Perinatologie a fetomaternální medicína“,
„Onkogynekologie“, „Urogynekologie“, „Reprodukční medicína“.
7. DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP
• V rámci aktualizace Doporučených postupů ČGPS ČLS JEP proběhla spolupráce jednotlivých
sekcí na těchto doporučených postupech:
o Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství
o Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
o Hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství
o Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
o Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze. Ultrazvukové vyšetření před
stanovením taktiky vedení porodu.
o Prenatální péče o vícečetná těhotenství
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o Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
Registr aktuálně platných doporučených postupů ČGPS ČLS JEP je k dispozici na
www.gynultrazvuk.cz.

8. WEB
• Organizace, struktura a provoz webových stránek - viz www.gynultrazvuk.cz.
9. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU
Termín a místo bude upřesněno a sděleno všem členům výboru.
10. Zápis provedla Ivana Marková

Zapsala:
Revidoval:

MUDr. Ivana Marková, Ph.D.
Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
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