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Zápis	  z	  jednání	  výboru	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČGPS	  ČLS	  JEP	  
dne	  3.	  2.	  2011	  v	  Brně	  
	  
	  
Přítomen	  předseda	  výboru:	   	   Doc.	  MUDr.	  Marek	  Ľubušký,	  Ph.D.	  
	  
Přítomní	  členové	  výboru:	   	   MUDr.	  Jan	  Nový	  

MUDr.	  Aleš	  Skřivánek	  
Prof.	  MUDr.	  Jiří	  Šantavý,	  CSc.	  
MUDr.	  Pavel	  Vlašín	  

	  
Omluven	  místopředseda	  výboru:	   MUDr.	  Ladislav	  Krofta,	  CSc.	  
	  
Omluveni	  členové	  výboru:	   	   MUDr.	  Miroslav	  Břešťák	  

Doc.	  MUDr.	  Pavel	  Calda,	  CSc.	  
MUDr.	  Eduard	  Kulovaný,	  CSc.	  

	  
1. Webový	  portál	  	  

• na	  adrese	  www.gynultrazvuk.cz	  je	  k	  dispozici	  náhledová	  stránka	  připravovaného	  webového	  
portálu,	  prostřednictvím	  kterého	  budou	  lékaři	  zabývající	  se	  ultrazvukovou	  diagnostikou	  
informováni	  o	  činnosti	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  i	  výboru	  

• struktura	  webu:	  aktuality,	  důležité	  dokumenty,	  seznam	  členů	  sekce	  i	  výboru	  sekce	  (kontakty),	  
"On-‐line	  registrace	  a	  administrace	  členů	  sekce",	  zprávy	  z	  jednání	  výboru	  sekce,	  
SPECIALIZOVANÁ	  PRACOVIŠTĚ	  (kontakty	  +	  profil),	  CERTIFIKÁTY	  (podmínky	  získání,	  registr	  
držitelů,	  kontakty),	  informace	  o	  postgraduálním	  vzdělávání,	  Celostátní	  konferenci	  Sekce	  UZ	  
diagnostiky	  ČGPS,	  kontakty	  na	  FIRMY	  vyrábějící	  UZ	  přístroje	  i	  spotřební	  materiál	  pro	  UZ	  
diagnostiku	  a	  jiné	  užitečné	  odkazy,	  databázové	  aplikace	  nebo	  moduly	  

• obsah	  webu	  bude	  tvořen	  ve	  spolupráci	  nejen	  se	  členy	  výboru,	  ale	  i	  s	  ostatními	  lékaři	  
zabývajícími	  se	  UZ	  diagnostikou	  

• návrh	  řešení,	  realizační	  a	  provozní	  náklady	  budou	  projednány	  na	  příštím	  jednání	  výboru,	  
podklady	  připraví	  Marek	  Ľubušký	  

	  
2. Certifikáty	  

"Statut	  UZ	  superkonziliáře	  v	  gynekologii	  a	  porodnictví"	  
• o	  aktuální	  seznam	  držitelů	  statutu	  bude	  požádán	  Pavel	  Calda	  a	  následně	  bude	  k	  dispozici	  na	  

webu	  sekce	  
• o	  udělení	  statutu	  požádal	  MUDr.	  Michal	  Pětroš	  (FN	  Ostrava),	  předložil	  všechny	  požadované	  

podklady,	  podmínky	  splněny,	  statut	  udělen	  
	  

"CERTIFIKÁT"	  podmiňující	  nasmlouvání	  kódu	  63415	  "Superkonziliární	  ultrasonografické	  vyšetření	  
v	  průběhu	  prenatální	  péče"	  (viz	  Vyhláška	  č.	  397/2010	  Sb.	  ze	  dne	  27.	  prosince	  2010	  „Seznam	  
zdravotních	  výkonu	  s	  bodovými	  hodnotami	  pro	  rok	  2011“)	  
• certifikát	  dosud	  neexistuje,	  řešení	  situace	  bude	  projednáno	  se	  členy	  výboru	  sekce,	  předsedou	  

ČGPS	  a	  zástupci	  zdravotních	  pojišťoven,	  o	  výsledku	  bude	  Marek	  Ľubušký	  informovat	  na	  
příštím	  jednání	  výboru	  sekce	  

• certifikát	  by	  měl	  mít	  jednotnou	  podobu,	  grafický	  návrh	  připraví	  Jiří	  Šantavý	  
• "registr	  držitelů	  certifikátu"	  by	  měl	  být	  k	  dispozici	  na	  webu	  sekce	  
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"CERTIFIKÁT"	  podmiňující	  nasmlouvání	  kódu	  63417	  "Ultrazvuková	  hysteroslpingografie"	  (viz	  
Vyhláška	  č.	  397/2010	  Sb.	  ze	  dne	  27.	  prosince	  2010	  „Seznam	  zdravotních	  výkonu	  s	  bodovými	  
hodnotami	  pro	  rok	  2011“)	  
• certifikát	  dosud	  rovněž	  neexistuje,	  ale	  situace	  bude	  v	  případě	  potřeby	  řešena	  až	  v	  návaznosti	  

na	  předchozí	  certifikát	  	  
	  
3. Doporučené	  postupy	  

Vyjádření	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  k	  doporučením	  jiných	  sekcí	  ČGPS,	  které	  se	  týkají	  
ultrazvukové	  diagnostiky.	  
„Zásady	  dispenzární	  prenatální	  péče	  ve	  fyziologickém	  těhotenství“	  

• PRAVIDELNÁ	  ULTRAZVUKOVÁ	  VYŠETŘENÍ	  V	  PRŮBĚHU	  PRENATÁLNÍ	  PÉČE	  
návrh	  definice	  povinného	  popisu	  nálezu	  při	  vykázání	  určitého	  kódu	  vypracoval	  Marek	  
Lubušký,	  byl	  rozeslán	  všem	  členům	  výboru	  k	  oponování	  a	  po	  úpravách	  i	  schválen	  
přítomnými	  členy	  výboru,	  dále	  bude	  předložen	  výboru	  Perinatologické	  sekce	  a	  výboru	  
ČGPS.	  

„Prenatální	  péče	  o	  vícečetná	  těhotenství	  a	  vedení	  porodu	  vícečetného	  těhotenství	  „	  
• (vyjádření	  připraví	  Pavel	  Vlašín)	  

„	  Péče	  o	  těhotenství	  s	  intrauterinní	  růstovou	  retardací	  plodu	  “	  
• (vyjádření	  připraví	  Ladislav	  Krofta	  a	  Marek	  Ľubušký)	  

„Vedení	  porodu	  u	  těhotné	  s	  císařským	  řezem	  v	  anamnéze“	  
Informace	  nutné	  ke	  stanovení	  strategie	  vedení	  porodu	  
Ultrazvukové	  vyšetření:	  uložení	  plodu,	  biometrie,	  známky	  nepoměru,	  stav	  jizvy	  
hysterotomie:	  cave	  méně	  než	  2	  mm,	  lokalizace	  placenty	  
Preindukce	  a	  indukce	  jsou	  možné	  za	  splnění	  následujících	  podmínek:	  

o jizva	  po	  hysterotomii	  větší	  než	  2	  mm.	  
Indikace	  k	  provedení	  císařského	  řezu	  jsou:	  

o ultrazvukový	  nález	  tloušťky	  jizvy	  po	  předchozí	  hysterotomii	  menší	  než	  2	  mm.	  
• není	  schváleno	  výbore	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČGPS	  

„Návrh	  doporučení	  k	  provádění	  prenatálního	  screeningu	  trizomie	  21“	  
• návrh	  Pavla	  Caldy	  dosud	  nebyl	  schválen	  výborem	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČPGS	  

	  
4. Hospodaření	  sekce	  

Dle	  informace	  Jana	  Nového	  zveřejní	  ČLS	  JEP	  stav	  účtu	  sekce	  ke	  dni	  31.	  3.	  2011.	  
Hospodářský	  výsledek	  předchozí	  konference	  (náklady,	  výnosy)	  nebyl	  i	  přes	  opakované	  urgence	  
předložen	  ani	  Pavlem	  Caldou	  ani	  Karlem	  Hodíkem	  (pořádající	  agentura	  Eurokongres	  s.r.o.).	  

 
5. Celostátní	  konference	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČGPS	  

se	  bude	  konat	  ve	  dnech	  7.-‐8.	  října	  2011	  v	  Praze,	  organizací	  konference	  je	  pověřen	  Pavel	  Calda,	  
členové	  výboru	  přítomní	  na	  jednání	  v	  Brně	  3.	  2.	  2011	  se	  dohodli	  na	  těchto	  bodech:	  
• název	  konference	  „Celostátní	  konference	  Sekce	  ultrazvukové	  diagnostiky	  ČGPS“,	  nutno	  

upravit	  ve	  všech	  inzerčních	  a	  propagačních	  materiálech,	  
• schválení	  pořádající	  agentury	  výborem	  sekce	  (smlouva,	  konferenční	  poplatky,	  účast	  firem,	  

předložení	  vyúčtování),	  
• úvodní	  přednáška	  předsedy	  sekce,	  
• schválení	  a	  tvorba	  odborného	  programu	  výborem	  sekce.	  
	  
Podklady	  připraví	  a	  předloží	  výboru	  Pavel	  Calda,	  místo	  konání,	  sestavení	  odborného	  programu	  i	  
ostatní	  organizační	  záležitosti	  budou	  projednány	  na	  příštím	  jednání	  výboru.	  
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6. Vědecký	  sekretář:	  MUDr.	  Ivana	  Marková,	  Ph.D.	  
	  
7. Pověřený	  člen	  výboru	  ČGPS:	  MUDr.	  Jan	  Nový	  
	  
8. Pokladník:	  MUDr.	  Jan	  Nový	  
	  
9. Příští	  jednání	  výboru	  se	  bude	  konat	  v	  Hradci	  Králové,	  při	  příležitosti	  Celostátní	  konference	  ČGPS	  

ČLS	  JEP	  a	  SSG,	  předběžně	  v	  pátek	  odpoledne,	  přesný	  čas	  a	  místo	  bude	  upřesněno,	  zajistí	  MUDr.	  
Skřivánek.	  

	  
10. Zápis	  provede	  Marek	  Ľubušký	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Zapsal:	  	  	   Doc.	  MUDr.	  Marek	  Ľubušký,	  Ph.D.	  


