
Zápis	  z	  jednání	  výboru	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČGPS	  ČLS	  JEP	   	  
dne	  18.11.2010	  ve	  Špindlerově	  Mlýně	  
	  
	  
Přítomen	  předseda	  volební	  komise:	   Doc.	  MUDr.	  Radovan	  Pilka,	  Ph.D.	  
	  
Přítomní	  členové	  výboru:	   	   MUDr.	  Miroslav	  Břešťák	  

Doc.	  MUDr.	  Pavel	  Calda,	  CSc.	  
MUDr.	  Ladislav	  Krofta,	  CSc.	  
MUDr.	  Eduard	  Kulovaný,	  CSc.	  
Doc.	  MUDr.	  Marek	  Ľubušký,	  Ph.D.	  
MUDr.	  Jan	  Nový	  
Doc.	  MUDr.	  Radovan	  Pilka,	  Ph.D.	  
Prof.	  MUDr.	  Jiří	  Šantavý,	  CSc.	  
MUDr.	  Pavel	  Vlašín	  

	  
Předseda	  volební	  komise	  oznámil	  výsledky	  voleb	  do	  výboru	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČGPS	  ČLS	  
JEP	  a	  následně	  vedl	  zahajovací	  jednání,	  při	  kterém	  byl	  tajným	  hlasováním	  zvolen	  předseda	  a	  
místopředseda	  výboru.	  
	  
Předsedou	  byl	  v	  prvním	  kole	  zvolen	  Doc.	  MUDr.	  Marek	  Ľubušký,	  Ph.D	  celkovým	  počtem	  5-‐ti	  hlasů,	  3	  
hlasy	  získal	  Doc.	  MUDr.	  Pavel	  Calda,	  CSc.	  a	  1	  hlas	  Prof.	  MUDr.	  Jiří	  Šantavý,	  CSc.	  
	  
Místopředsedou	  byl	  ve	  druhém	  kole	  zvolen	  MUDr.	  Ladislav	  Krofta,	  CSc.	  celkovým	  počtem	  6-‐ti	  hlasů,	  
3	  hlasy	  získal	  Doc.	  MUDr.	  Pavel	  Calda,	  CSc.	  
	  
1. Výbor	  se	  dohodl,	  že	  o	  obsazení	  funkce	  vědeckého	  sekretáře	  a	  pokladníka	  rozhodne	  na	  příštím	  

jednání,	  rovněž	  by	  měl	  být	  určen	  pověřený	  člen	  výboru	  ČGPS.	  	  

2. O	  činnosti	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  i	  výboru	  budou	  lékaři	  zabývající	  se	  ultrazvukovou	  
diagnostikou	  informováni	  prostřednictvím	  webového	  portálu,	  který	  bude	  vytvořen.	  Návrh	  
připraví	  doc.	  Ľubušký	  a	  dr.	  Krofta.	  

3. Informaci	  o	  způsobu	  úhrady	  screeningových	  programů	  v	  těhotenství	  i	  ultrazvukových	  vyšetření	  
v	  porodnictví	  a	  gynekologii	  připraví	  doc.	  Ľubušký.	  

4. Dr.	  Nový	  zjistí	  stav	  účtu	  sekce.	  

5. Výbor	  projednal	  termín	  a	  místo	  konání	  „Celostátní	  konference	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky“	  
v	  roce	  2011,	  která	  se	  dosud	  pravidelně	  konala	  na	  podzim,	  většinou	  v	  návaznosti	  na	  „World	  
Congress	  on	  Ultrasound	  in	  Obstetrics	  and	  Gynecology	  „.	  Doc.	  Calda	  informoval	  výbor,	  že	  plánuje	  
uspořádat	  v	  Praze	  ve	  stejném	  období	  již	  domluvenou	  odbornou	  akci	  ve	  spolupráci	  s	  „Ian	  Donald	  
Shool	  of	  Ultrasound“.	  S	  ohledem	  na	  termínovou	  kolizi	  dvou	  akcí	  s	  podobným	  odborným	  
zaměřením,	  které	  by	  si	  takto	  vzájemně	  konkurovali,	  se	  výbor	  dohodl	  na	  konání	  obou	  akcí	  
společně	  ve	  stejném	  termínu	  v	  Praze.	  Přesný	  termín,	  místo	  konání,	  sestavení	  odborného	  
programu	  i	  ostatní	  organizační	  záležitosti	  týkající	  se	  "Celostátní	  konference	  Sekce	  ultrazvukové	  
diagnostiky"	  v	  roce	  2011	  budou	  projednány	  na	  příštím	  jednání	  výboru,	  návrh	  připraví	  doc.	  Calda.	  
Termín	  konání	  bude	  v	  návaznosti	  na	  „World	  Congress	  on	  Ultrasound	  in	  Obstetrics	  and	  
Gynecology	  „	  (18.-‐22.	  9.	  2011)	  a	  nebude	  tudíž	  kolidovat	  s	  „Doškolovacím	  seminářem	  SSG“	  (16.-‐
18.	  9.	  2011).	  

6. Jednání	  výboru	  se	  budou	  konat	  4x	  ročně,	  příští	  jednání	  se	  bude	  konat	  v	  Brně	  v	  únoru	  2011,	  
termín	  a	  místo	  bude	  upřesněno,	  14	  dní	  před	  jednáním	  bude	  všem	  členům	  výboru	  zaslán	  
program.	  



7. Doc.	  Pilka	  informoval	  výbor,	  že	  pravděpodobně	  bude	  nucen	  vzhledem	  pracovnímu	  vytížení	  
rezignovat	  na	  členství	  ve	  výboru,	  v	  takovém	  případě	  bude	  osloven	  MUDr.	  Aleš	  Skřivánek	  jako	  
další	  v	  pořadí	  dle	  výsledků	  voleb.	  

8. Zápis	  provede	  Ľubušký	  a	  Krofta	  

	  
	  
Zapsali:	  	   Doc.	  MUDr.	  Marek	  Ľubušký,	  Ph.D.	  
	   	   MUDr.	  Ladislav	  Krofta,	  CSc.	  


