
1 

 

ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
 v Brně 2. 10. 2015 
 
Přítomen předseda výboru:                                   Doc. MUDr. Marek Ľubušký , Ph.D.   
 
Přítomen místopředseda výboru:                         Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.   
 
Přítomní členové výboru:                                      MUDr. Adam Hudec 

Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.  
MUDr. Pavel Vlašín  
MUDr. Radovan Vlk 
   

Omluvení členové výboru:                            Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.    
      MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. 
      Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 

 
1. HOSPODAŘENÍ 

• Aktuální stav podúčtu Sekce ultrazvukové diagnostiky činí v současné době 90.000,- Kč.  
Bylo odsouhlaseno, že vědeckému sekretáři bude za administraci webového portálu sekce a 
registru držitelů certifikátu dále vyplácena odměna ve výši 5.000,- Kč. 

• Bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2016 z 50,- Kč na 100,- Kč. Na výboru 
ČGPS bude tento návrh předložen ke schválení a následně budou všichni členové Sekce 
ultrazvukové diagnostiky obesláni mailingem s touto informací. 
 

2. 36. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 
• organizace konference  
• program konference   

 
3. Byla přijata rezignace MUDr. Jana Nového na členství ve výboru (zůstane jen pověřeným členem 

ČGPS), dle výsledku voleb do výboru byl osloven v pořadí MUDr. Adam Hudec, který potvrdil 
zájem o členství ve výboru a účastní se již aktuálního jednání. 
 

4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární 
ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" 
• 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.  

• Byly projednány PODMÍNKY RECERTIFIKACE (od 1. 1. 2017), protože platnost certifikátu je 5 
let a první žádosti o recertifikaci lze očekávat na konci roku 2016. Bylo navrženo a schváleno, 
že žadatel o RECERTIFIKACI znovu splní následující body v POSTUPU získání certifikátu: 

3) předloží v elektronické podobě (PDF, JPG atd.): 
• „Your personal FMF page“  

The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence" 

o The 11-13 weeks scan (aktuálně platné!) 
� Measurement of nuchal translucency 
� Assessment of the nasal bone 
� Assessment of ductus venosus flow 
� Assessment of tricuspid flow 

5) OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI 
7) ÚHRADA SPRÁVNÍHO POPLATKU 
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• V případě zájmu o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP (Dopplerovské hodnocení 

průtoku ve fetálních a placentárních cévách, Prenatální péče o vícečetná těhotenství), jehož 
absolvování je jednou z podmínek získání výše uvedeného certifikátu, bude navržen termín 
konání tohoto kurzu. 

• Organizace provozu REGISTRU držitelů certifikátu bude projednána na výboru ČGSP.  
 

5. 37. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 
• Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO, 7.-9. 10. 2016 
• pořádající agentura: G-agency 

prezident konference:  MUDr. Adam Hudec 
viceprezident konference: MUDr. Ivana Bydžovská 
předseda vědecké rady: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 

• program konference - viz www.gynultrazvuk.cz 
• Cena Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP bude v roce 2016 udělena za nejlepší 

přihlášené aktivní sdělení ve dvou kategoriích: nejlepší kazuistika a nejlepší původní vědecká 
práce, vítězné práce budou vyhlášeny, prezentovány a oceněny v úvodu konference 
 

6. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU 
Termín a místo bude upřesněno a sděleno všem členům výboru. 
 

7. Zápis provedla Ivana Marková 
  

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


