CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63423 „Superkonziliární ultrazvukové
vyšetření onkogynekologické“
Postup ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU
1. člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a registrovaný uživatel portálu Sekce
ultrazvukové diagnostiky www.gynultrazvuk.cz - jednotlivé kroky certifikace jsou následně
administrovány přímo v „Uživatelském účtu“
2. Žádost o certifikát
(viz „Uživatelský účet – Certifikáty – Žádost o certifikát“ na www.gynultrazvuk.cz)
3. přílohy v elektronické podobě (PDF, JPG atd.):
• diplom o specializované způsobilosti v oboru GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ
(současný EBCOG, dřívější specializace 2. stupně, event. specializovaná způsobilost)
• potvrzení o platném úvazku v onkogynekologickém centru (≥0,5)
(ve fakultních nemocnicích může být úvazek lékařů součtem úvazků ve fakultní
nemocnici a na lékařské fakultě)
• certifikát o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP
(viz „Vzdělávání – Postgraduální vzdělávání – Kurzy“ na www.gynultrazvuk.cz)
o ultrazvukové vyšetření v onkogynekologii
(Mezinárodní ultrazvukový workshop v gynekologické onkologii (IWUGO), který se
pořádá 2x ročně na GPK VFN (maximálně 25 účastníků, cena kurzu 350 Eur), kurz lze
uspořádat i na jiném místě, cenu kurzu lze upravit na cenu certifikovaných kurzů
ČGPS)
Po nahrání a schválení všech výše uvedených příloh v elektronické podobě, budou zájemci
nabídnuta místa a termíny pro ověření teoretické a praktické způsobilosti.
4. OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI
ZODPOVĚDNÁ OSOBA přistoupí k OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI
(bod č. 4) až na základě písemného vyrozumění ze sekretariátu www.GynUltrazvuk.cz
(sekretar@gynultrazvuk.cz), tak aby nedocházelo k situaci, že žadatel ještě nesplnil předchozí
požadavky (body č. 1-3), které je nejdříve nutné ověřit v redakčním systému v administraci
webového portálu.
ZODPOVĚDNÉ OSOBY:
• PRAHA (prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.)
• PRAHA (prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.)
• PRAHA (MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D.)
• BRNO (doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.)
• OLOMOUC (MUDr. Radim Marek, Ph.D.)
(nutno splnit následující podmínky, hodnocení provádí zodpovědná osoba, nebo osoba
pověřená zodpovědnou osobou)
• zhodnocení anonymizovaných dokladů o 30 samostatně provedených a
dokumentovaných stagingových ultrazvukových vyšetřeních u pacientek
s gynekologickým zhoubným nádorem (10 pacientek s karcinomem endometria, 10
pacientek s karcinomem děložního hrdla, 10 pacientek s karcinomem ovaria
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•

vyšetřených dle dle doporučených vzorů protokolu pro jednotlivé nádory
publikovaných v Čes. Gynek., 2014, č. 6, s. 1-3), u všech pacientek doložit operační
histologii, u lokálně pokročilého zhoubného nádoru děložního hrdla doložit biopsii a
popis magnetické rezonance, u karcinomu ovaria navíc operační protokol (po ověření
bude předložený materiál uchazeči vrácen a po dobu platnosti certifikátu bude v
případě potřeby držitel certifikátu schopen předložit materiál znovu ke kontrole)
certifikace na nezávislém pracovišti určeném společně Sekcí ultrazvukové diagnostiky
a Onkogynekologickou sekcí a schváleném ČGPS ČLS JEP (uchazeč bude teoreticky a
prakticky přezkoušen na určeném pracovišti)

ZODPOVĚDNÁ OSOBA zaznamená splnění uvedených podmínek do „PROTOKOLU o ověření
teoretické a praktické způsobilosti“
(viz „Certifikáty ČGPS ČLS JEP – Dokumenty ke stažení“ na www.gynultrazvuk.cz)
ZODPOVĚDNÁ OSOBA následně odešle vyplněný "PROTOKOL o ověření teoretické a praktické
způsobilosti” žadatele zpět e-mailem na sekretariát www.GynUltrazvuk.cz
(sekretar@gynultrazvuk.cz).
Po nahrání a schválení vyplněného formuláře v elektronické podobě následuje úhrada
správního poplatku.
5. ÚHRADA SPRÁVNÍHO POPLATKU
• nutné zadat parametry pro vystavení daňového dokladu
• vygenerování zálohové faktury dle zadaných parametrů
• úhrada správního poplatku 5000,- Kč na bankovní účet:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2929530237/0100
variabilní symbol: údaj uvedený na zálohové faktuře
zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena
•

vystavení daňového dokladu dle zadaných parametrů

6. 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
(viz „Lékaři garantující odbornost“ nebo „Certifikáty ČGPS ČLS JEP“ na www.gynultrazvuk.cz)
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