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ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
 v Brně 27. 9. 2019 
 
Přítomen předseda výboru:                                   Prof. MUDr. Marek Ľubušký , Ph.D., MHA   
 
Omluven místopředseda výboru:                         Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA   
 
Přítomní členové výboru:                                      MUDr. Adam Hudec 

MUDr. Jan Nový  
MUDr. Petr Sudek 
MUDr. Radovan Vlk 
MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.  
   

Omluvení členové výboru:                            Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.    
Doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.  

 
 
1. HOSPODAŘENÍ 

• Stav podúčtu Sekce ultrazvukové diagnostiky k 1. 1. 2019 byl 68.565,- Kč.  
 
2. 40. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 

• organizace konference  

• program konference   
 
3. Návrh revize registračních listů zdravotních výkonů 

• 63411 - Screeningové ultrazvukové vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství 

• 63413 - Screeningové ultrazvukové vyšetření ve 30.-32. týdnu těhotenství 

• 63415 - Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče 

• 63423 - Superkonziliární ultrazvukové vyšetření onkogynekologické 
Návrhy byly odeslány předsedou ČGPS na MZ ČR a měly by být předloženy na jednání Pracovní 
skupiny k SZV MZ. 

 
4. Požadavky výboru ČGPS 

• redukce účastnických poplatku pro členy Sekce lékařů ve specializační přípravě o 70 % na 
všech akcích pořádaných sekcí 
Bylo dohodnuto, že se bude týkat pouze konferencí, nikoli specializovaných kurzů. 

• nové webové stránky ČGSP 
Vědeckému sekretáři MUDr. Velebilovi bude zaslán požadavek o prolink na 
www.gynultrazvuk.cz. 

 
5. Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP – revize DP starších 5 let 

Materiál by měl být vždy konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS, kterých se problematika týká.  

• Porod mrtvého plodu – REVIZE 
o Vedení porodu mrtvého plodu 
o Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu 

Návrh revize byl schválen výborem SPFM i SUD a bude předložen k projednání výboru ČGPS. 

• Růstová restrikce plodu – REVIZE 
o Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu 
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Ľubušký a Nový připraví návrh revize, který bude následně předložen k projednání výboru 
SAG, SUD i SPFM, v případě schválení konsenzuálního stanoviska všech tří sekcí bude 
předložen k projednání výboru ČGPS. 

• Prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen - REVIZE 
o Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen 

Ľubušký informoval o návrhu možné revize a bude informovat I ostatní sekce. 

• Hemolytická nemoc plodu a novorozence - REVIZE 
o Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence 

• Ľubušký informoval o návrhu možné revize a bude informovat I ostatní sekce. 

• Vícečetné těhotenství – REVIZE 
o Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství 
o Prenatální péče o vícečetná těhotenství 
o Vedení porodu vícečetného těhotenství 

Krofta, Ľubušký a Vlk připraví návrh revize, který bude následně předložen k projednání 
výboru SUD, SPFM i SAG, v případě schválení konsenzuálního stanoviska všech tří sekcí bude 
předložen k projednání výboru ČGPS. 

• Těhotenství s císařským řezem v anamnéze - REVIZE 
o Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze, Ultrazvukové vyšetření 

před stanovením taktiky vedení porodu 
o Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze 

Krofta, Ľubušký a Vlk připraví návrh revize, který bude následně předložen k projednání 
výboru SUD, SPFM i SAG, v případě schválení konsenzuálního stanoviska všech tří sekcí bude 
předložen k projednání výboru ČGPS. 

 
6. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární 

ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" 

• Certifikovaný kurz 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 
V roce 2020 se kurz bude konat v Praze v Ústavu pro péči o matku a dítě, termín konání kurzu 
bude upřesněn a následně budou informování všichni členové SUD. 

 
7. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU 

Předběžný termín byl stanoven na pondělí 23. 3. 2020 a konat by se mělo v Praze. 
Termín a místo bude upřesněno a sděleno všem členům výboru. 

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


