CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové
vyšetření v průběhu prenatální péče“
Postup získání certifikátu
1. člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a registrovaný uživatel portálu Sekce
ultrazvukové diagnostiky www.gynultrazvuk.cz
2. přílohy uvedené v bodu č. 3 zaslané na e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz
3. přílohy v elektronické podobě (PDF, JPG atd.):
• žádost obsahující základní osobní údaje (titul před jménem, jméno, příjmení, titul za
jménem, datum narození, název a adresa pracoviště, telefon)
• diplom o specializované způsobilosti v oboru GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ
(současný EBCOG, dřívější specializace 2. stupně, event. specializovaná způsobilost)
• „Your personal FMF page“
(viz „často kladené otázky“ na www.gynultrazvuk.cz)
The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence"
o The 11-13 weeks scan
 Measurement of nuchal translucency
 Assessment of the nasal bone
 Assessment of ductus venosus flow
 Assessment of tricuspid flow
o The 20-22 weeks scan
o Basic fetal echocardiography
• certifikát o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP
(viz „certifikáty“ na www.gynultrazvuk.cz)
o dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
o prenatální péče o vícečetná těhotenství
4. po obdržení všech výše uvedených příloh v elektronické podobě, budou zájemci nabídnuta
místa a termíny pro ověření teoretické a praktické způsobilosti.
5. OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI
zodpovědné osoby:
• PRAHA (doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA)
• BRNO (MUDr. Pavel Vlašín)
• OLOMOUC (prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA)
(nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek, hodnocení provádí zodpovědná osoba,
nebo osoba pověřená zodpovědnou osobou)
• doklad o minimálně 50 samostatně vyšetřených a dokumentovaných případech
těžkých vrozených vad plodu (uchazeč předloží formou tabulky SOUHRNNÝ PŘEHLED
a KOPIE zpráv z ultrazvukových vyšetření, při kterých byla diagnostikována těžká
vrozená vývojová vada plodu, po ověření bude předložený materiál uchazeči vrácen a
po dobu platnosti certifikátu bude v případě potřeby držitel certifikátu schopen
předložit materiál znovu ke kontrole)
• nejméně 10 let výkonu povolání lékaře, certifikace na nezávislém pracovišti určeném
Sekcí ultrazvukové diagnostiky a schváleném ČGPS ČLS JEP (uchazeč bude teoreticky
a prakticky přezkoušen na určeném pracovišti)
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6. zodpovědná osoba zaznamená splnění jedné z výše uvedených podmínek do „PROTOKOLU o
ověření teoretické a praktické způsobilosti“ (viz „certifikáty“ na www.gynultrazvuk.cz ) a
vyplněný formulář následně zašle v elektronické podobě na e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz
7. ÚHRADA SPRÁVNÍHO POPLATKU
• nutné zadat parametry pro vystavení daňového dokladu
• vygenerování výzvy k platbě dle zadaných parametrů s přiděleným variabilním symbolem
• úhrada správního poplatku 5000,- Kč na bankovní účet číslo:
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000552533/2010
variabilní symbol: viz výše
zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena
ESMEDIA Interactive s.r.o.
Mezitraťová 233/1
Praha 9 – Hrdlořezy, 198 00
IČO: 24251828
DIČ: CZ24251828
•

vystavení daňového dokladu dle zadaných parametrů

8. uveřejnění v „registru držitelů certifikátu“ na webovém portálu Sekce ultrazvukové
diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.gynultrazvuk.cz), CERTIFIKÁT zde bude volně ke stažení ve
formátu PDF, avšak pro potřeby zdravotních pojišťoven je postačující uveřejnění v „on-line
registru“ na webovém portálu sekce
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