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ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
v Brně 5. 10. 2012 
 
 
Přítomen předseda výboru:                                  Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. 
 
Přítomen místopředseda výboru:                        Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 
 
Přítomní členové výboru:                                      MUDr. Aleš Dlouhý 

MUDr. Jan Nový 
                                                                                   MUDr. Aleš Skřivánek 
                                                                                   MUDr. Pavel Vlašín 
 
Omluvený člen výboru:                                    MUDr. Miroslav Břešťák 
                                                                                   Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 

MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. 
 
 

 
1. HOSPODAŘENÍ 

•  Aktuální stav podúčtu Sekce ultrazvukové diagnostiky činí v současné době 120.000,- Kč.  
Bylo odsouhlaseno, že vědeckému sekretáři bude za administraci webového portálu sekce a 
registru držitelů certifikátu vyplácena odměna ve výši 5.000,- Kč měsíčně a zároveň mu bude 
pořízen služební notebook. 

 
2. Plán akcí Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP pro rok 2012 

• Kurz „Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii“ se bude na žádost Sekce 
ambulantních gynekologů dne 12. 4. 2013 v Olomouci. Absolvování tohoto kurzu bude 
navrženo jako jedna z podmínek postgraduálního vzdělávání. 

•  Kurz „The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence" bude konat 
v Olomouci dne 16. 11. 2013, další termíny budou navrženy dle poptávky.  

• Certifikovaný kurz „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, 
Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ proběhl celkem již čtyřikrát 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 a 5. 10. 2012 v Brně v rámci 33. celostátní 
konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Další termín je plánován dle 
poptávky na jaro 2013. 

• Celostátní konference (viz bod 3) 
 

3. 33. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 

• Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO, 5.-7. 10. 2012 

• pořádající agentura G-agency 
prezident konference: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. 
viceprezident konference: MUDr. Pavel Vlašín 
předseda vědecké rady: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 

• přihlášeno 580 účastníků 

• 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.Michalu Zikánovi, Ph.D. a MUDr. 
Ivaně Musilové, Ph.D., vítězové budou odměněni částkou 15.000,- Kč. 
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4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost nasmlouvání zdravotního výkonu 63415 

• Postup pro získání certifikátu (pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415) se všemi 
nezbytnými podmínkami je zveřejněn na webu sekce. Organizace udílení tohoto certifikátu je 
plně funkční, zároveň je volně dostupný on-line registr držitelů certifikátu. 

• Stejným způsobem budou vydány i podmínky pro získání certifikátu ČGPS ČLS JEP pro 
možnost vykazování nových zdravotních. 

• „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření onkogynekologické“, jako zodpovědné osoby byli 
navrženi MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. a doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.  

• „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření urogynekologické“, jako zodpovědné osoby byli 
navrženi doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. a MUDr. Kamil 
Švabík, Ph.D. 

 
5. Úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR 

• Kultivovaný seznam zdravotních výkonů pravděpodobně bude zařazen do vyhlášky až od 1. 1. 
2014. 

 
6. Postgraduální vzdělávání v ultrazvukové diagnostice v ČR 

• Požadavek na zařazení standardizovaných kurzů ČGPS ČLS JEP do postgraduálního vzdělávání 
bude projednán na Akreditační komisi MZ ČR. 

 
7. DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP 

• V rámci aktualizace Doporučených postupů ČGPS ČLS JEP byla navržena spolupráce 
jednotlivých sekcí na těchto doporučených postupech:  
o Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče 
o Ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu u těhotné s císařským 

řezem v anamnéze 
o Hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství 
o Prenatální péče o vícečetná těhotenství 

 
8. WEB 

• organizace, struktura a provoz webových stránek - viz  www.gynultrazvuk.cz 

• „Postgraduální vzdělávání“ – bude doplněn proklik na „Vybrané publikace a přednášky“ 

• „Expertní skupina“ – bude definována struktura a doplněni zástupci jednotlivých 
specializačních oborů ("Perinatologie a fetomaternální medicína", "Onkogynekologie", 
"Urogynekologie", "Reprodukční medicína")  

• „Vybrané publikace a přednášky“  - bude definována přesná struktura a doplněny aktuální 
publikace a prezentace 

 
9. PŘÍŠTÍ  JEDNÁNÍ VÝBORU 

se bude konat v Olomouci v pátek 12. 4. 2013 při příležitosti organizace kurzu „Základy 
ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii“, přesný čas a místo bude upřesněno, zajistí 
MUDr. Skřivánek. 

 
10. Zápis provede Ivana Marková 
 
 
 
Zapsala:  MUDr. Ivana Marková, Ph.D.  
Revidoval: Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. 


