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ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
 v Brně 5. 10. 2018 
 
Přítomen předseda volební komise:   Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.           
 
Přítomní členové výboru:                                      MUDr. Adam Hudec 

Doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.  
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA  
Prof. MUDr. Marek Ľubušký , Ph.D., MHA   
MUDr. Jan Nový  
MUDr. Petr Sudek 
MUDr. Radovan Vlk 
MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.  
   

Omluvení členové výboru:                            Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.    
 
 
1. VOLBA PŘEDSEDY 

Zahajovací jednání nově zvoleného výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP vedl 
předseda volební komise a volba proběhla tajným hlasováním:  

• Ľubušký – 5 hlasů, 

• Vlk – 3 hlasy. 
Předsedou nově zvoleného výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP byl zvolen  
Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA.  

 
2. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY 

Následně proběhla tajným hlasováním volba místopředsedy:  

• Krofta – 5 hlasů, 

• Vlk – 2 hlasy, 

• Fischerová – 1 hlas. 
Místopředsedou nově zvoleného výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP byl zvolen  
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA.  

 
3. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ, POKLADNÍK 

Na návrh předsedy rozhodne výbor o obsazení funkce vědeckého sekretáře a pokladníka na 
příštím jednání výboru.   
 

4. 40. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 

• Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO, 27. -29. 9. 2019 

• pořádající agentura: G-agency 
prezident konference: ? 
viceprezident konference: ? 
předseda vědecké rady: Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA a Doc. MUDr. Ladislav 
Krofta, CSc., MBA 

• program konference - viz www.gynultrazvuk.cz 

• Cena Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP bude v roce 2019 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 

• Sekce lékařů ve specializační přípravě ČGPS ČLS JEP – v případě přihlášky k aktivní účasti sleva 
z registračního poplatku na konferenci 1000,- Kč  
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5. DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP – návrh revize 

•  Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství  
(Zásady dispenzární péče v těhotenství) 

• Potermínové těhotenství 

• Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče 

• Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu 
těhotenství 

• Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu  
(Růstová restrikce plodu) 

• Gestační hypertenze  
(Hypertenzní onemocnění v těhotenství) 

• Gestační diabetes mellitus 
 

Aktuální pracovní návrh revize textů doporučených postupů bude prezentován, diskutován a 
oponován na 39. celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v neděli 7. 
10. 2018 v dopoledním bloku koordinovaném MUDr. Vladimírem Dvořákem, Ph.D., předsedou 
ČGPS ČLS JEP. Následně bude materiál rozeslán předsedům sekcí perinatologie a fetomaternální 
medicíny, ultrazvukové diagnostiky a ambulantních gynekologů. Zmíněné sekce by měly materiál 
projednat a připravit návrh konsenzuálního stanoviska revidovaných textů zmíněných 
doporučených postupů a tento předložit do konce kalendářního roku 2018 k projednání výboru 
ČGPS ČLS JEP.  

 
6. KALKULÁTOR pro výpočet individuálního rizika výskytu závažných těhotenských komplikací 

(Preeklampsie atd.) 
Členové nového výboru byli informování, že v souladu s připravovanou revizí doporučeného 
postupu ČGPS “Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství”, bylo navrženo členy 
předchozího výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky (Ľubušký, Krofta a Kacerovský) vytvoření 
české verze kalkulátoru dle metodiky Fetal Medicine Foundation (FMF) a umístění kalkulátoru na 
webových stránkách ČGPS s možností volného a bezplatného přístupu pro všechny gynekology. 
Kalkulátor by měl umožnit selekci rizikové skupiny těhotných žen v I. trimestru těhotenství dle 
modelu FMF (prof. Nicolaides). Na základě projednání a schválení výborem ČGPS dne 11. 9. 2018, 
bude osloven jménem odborné společnosti prof. Nicolaides s návrhem projektu a prosbou o 
podporu a spolupráci. 
 

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

8. Zápis provedl Marek Ľubušký 
  

 
 
 
Zapsal:   Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA  
Revidoval: Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA 


