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ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
v Praze 3. 5. 2021 
 
Přítomen předseda výboru:   prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA 
 
Přítomen místopředseda výboru:  prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA 
 
Přítomní členové výboru:   prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. 

MUDr. Adam Hudec 
doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D. 
MUDr. Petr Sudek 
MUDr. Radovan Vlk 
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. 
 

Omluvení členové výboru:    MUDr. Jan Nový 
 
 
1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS (16.-19.9.2021) 

• Karlovy Vary, 16. -19. 9. 2021 8. -10. 10. 2021 
• Workshop ve čtvrtek – koordinátoři: Vít Weinberger, Michal Zikán 
• ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA – blok v sobotu – koordinátoři za Českou republiku: Marek 

Ľubušký, Vít Weinberger 
 
2. 42. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 

• Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO, 8. -10. 10. 2021 
• pořádající agentura: G-agency 

prezident konference: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 
viceprezident konference: MUDr. Dagmar Smetanová 
předseda vědecké rady: prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA a prof. MUDr. Ladislav 
Krofta, CSc., MBA 

• program konference viz www.GynUltrazvuk.cz 
• Cena Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP bude v roce 2021 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 

• redukce účastnických poplatků pro členy Sekce lékařů ve specializační přípravě o 70 % (pouze 
konference, nikoli specializovaný kurz) 

 
3. Registrační listy 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 
Zdravotní výkony jsou uveřejněny ve vyhlášce MZ ČR s platností od 1. 1. 2021 a registrační listy 
jsou k dispozici volně ke stažení na webu MZ ČR. 
Podmínkou pro odbornou způsobilost nositele zdravotních výkonu 63415 a 63423 je CERTIFIKÁT 
ČGPS ČLS JEP. 
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4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární 
ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" 
• metodika postupu získání certifikátu/recertifikace viz www.GynUltrazvuk.cz 
• 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, se bude konat v Praze v Ústavu pro péči o 
matku a dítě v pátek 25. 6. 2021. 

• zodpovědné osoby za ověření teoretické a praktické způsobilosti žadatelů: Ladislav Krofta 
(Praha), Marek Ľubušký (Olomouc), Ivana Kacerovská Musilová (Hradec Králové), Pavel Vlašín 
(Brno) 

• Registr držitelů certifikátu viz www.GynUltrazvuk.cz 
 
5. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63423 "Superkonziliární 

ultrazvukové vyšetření onkogynekologické" 
• metodika postupu získání certifikátu viz www.GynUltrazvuk.cz 
• Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP (Ultrazvuk v onkogynekologii), jehož absolvování je jednou z 

podmínek získání výše uvedeného certifikátu, se bude konat distančně 14. -15.6. 2021. 
• zodpovědné osoby za ověření teoretické a praktické způsobilosti žadatelů: Daniela Fischerová 

(Praha), Filip Fruhauf (Praha), Radim Marek (Olomouc), Vít Weinberger (Brno), Michal Zikán 
(Praha) 

• Registr držitelů certifikátu 
 
6. Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP – REVIZE 

• Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče 
• Růstová restrikce plodu 
• Vícečetné těhotenství 
• Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství, za porodu a v šestinedělí 
Materiál by měl být konsenzuálním stanoviskem sekcí: Sekce Ultrazvukové diagnostiky (SUD), 
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) a Sekce ambulantních gynekologů (SAG), 
následně by měl být oponován a schválen výborem ČGPS. 
Návrh materiálu formální revize doporučeného postupu č. 3/2019 Sb. „Pravidelná ultrazvuková 
vyšetření v průběhu prenatální péče“, tak aby byl v souladu s platnými právním předpisy, byl 
výborem SUD oponován a schválena. Před termínem konání příštího jednání výboru SUD, budou 
návrhy dalších materiálů, které budou k dispozici, předloženy k oponování a schválení per rollam. 

 
7. Organizace provádění Screeningu vrozených vad plodu v Plzeňském kraji 

• Národní registr Reprodukčního zdraví – Modul Vrozené (VV) a Geneticky podmíněná 
onemocnění (GPO) – by měl být aktivně spolu administrován ČGPS tak, tak aby obsahoval 
potřebné informace o provádění a výsledcích Prenatálního screeningu VV a GPO. Jelikož dle 
platných právních předpisů je odesílání dat v definovaném formátu a časovém rámci nejen 
povinné, ale probíhá výhradně v elektronické podobě, tak by Národní registr měl mít 
k dispozici aktuální přehled o situaci v České republice. V současnosti však nejsou aktuální 
informace v potřebném formátu veřejně dostupné. 
Marek Ľubušký předloží návrh výboru ČGPS ČLS JEP. 

• Součástí zdravotní dokumentace o Dispenzární péči těhotenství by měl být povinný zápis, že 
těhotné ženě bylo nabídnuto Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru 
těhotenství (blíže doporučený postup ČGPS ČLS JEP č. 4/2019 Sb.) a poskytnuta informace o 
poskytovatelích i formě úhrady. 
Marek Ľubušký předloží návrh výboru ČGPS ČLS JEP. 
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8. GynUltrazvuk.cz 
V rámci spolupráce odborné společnosti (ČGPS ČLS JEP) s plátci zdravotní péče (VZP ČR) je 
plánována společně organizovaná přestavba a spolu administrace webu GynUltrazvuk.cz. Cílem je 
možnost prezentace a publikace důležitých materiálů pro odbornou i laickou veřejnost a funkční 
propojení následujících registrů: “Lékaři garantující odbornost” – “Zdravotnická zařízení” – 
“Zdravotní služby. 

 
9. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ 

MUDr. Ivana Marková, Ph.D. se rozhodla již dále nevykonávat funkci vědeckého sekretáře a 
funkci bude vykonávat asistentka předsedy sekce. 

 
10. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU 

Předběžný termín byl stanoven na pátek 8. 10. 2021 a konat by se mělo v Brně. 
Termín a místo bude upřesněno a sděleno všem členům výboru. 
 

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


