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Zápis z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
dne 3. 6. 2011 v Hradci Králové 
 
 
Přítomen předseda výboru:  Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. 
 
Přítomen místopředseda výboru: Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 
 
Přítomní členové výboru:  MUDr. Jan Nový 

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

 
Omluveni členové výboru:  MUDr. Miroslav Břešťák 

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

 
 

1. Hospodaření sekce 
Dle materiálů, které nám byly předloženy paní Menclovou z ekonomického oddělení ČLS JEP, 

nemá Sekce ultrazvukové diagnostiky v rámci účtu ČGPS vlastní podůčet. Nutno podat návrh na 

vytvoření podůčtů jednotlivým sekcím (samostatná nákladová střediska).  Marek Ľubušký podá 

žádost o převedení členských příspěvků od roku 2007 do výnosové položky účtu sekce. Ostatní 

nelze dohledat. 

 

2. 32. celostátní konference SEKCE ULTRAZUVKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 

8.-9. 10. 2011, Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křižkovského 458/47 
informace o konferenci budou k dispozici na www.gynultrazvuk.cz 
 

3. Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče 
podmínky nasmlouvání kódu: 

63415 „Superkonziliární ultrasonografické vyšetření v průběhu prenatální péče“; 30 
min; 539; 10/1 rok; Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. 
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti (Výkon s omezením S je hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti) 

 
Náplň výkonu, technické vybavení, odborné podmínky, způsob ověření teoretické i praktické 
způsobilosti uchazeče a podmínky získání CERTIFIKÁTU budou prezentovány na 32. celostátní 
konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Brně 8.-9. 10. 2011. 
 

4. Doporučené postupy 
Stanovisko k doporučením jiných sekcí ČGPS, které se týkají ultrazvukové diagnostiky bude 
prezentováno na 32. celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Brně 
8.-9. 10. 2011. 
„Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství“ 

 „Prenatální péče o vícečetná těhotenství a vedení porodu vícečetného těhotenství „ 

„Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu  

„Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze“ 

„Návrh doporučení k provádění prenatálního screeningu trizomie 21“ 
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5. Webový portál 

Informace o organizaci, struktuře a provozu webových stránek sekce www.gynultrazvuk.cz bude 
prezentována na 32. celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Brně 8.-
9. 10. 2011. 

 
6. Příští jednání výboru  

se bude konat v Brně, při příležitosti 32. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky 
ČGPS ČLS JEP, předběžně v pátek 7. 10. 2011 večer, přesný čas a místo bude upřesněno, zajistí 
MUDr. Skřivánek. 

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


