ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
v Praze dne 13. 1. 2012

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
MUDr. Pavel Vlašín

Omluveni členové výboru:

MUDr. Miroslav Břešťák
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

Nepřítomen bez omluvy:

Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.

1. HOSPODAŘENÍ
• České gynekologické a porodnické společnosti byl podán návrh na vytvoření podúčtů
jednotlivým sekcím (samostatná nákladová střediska) a žádost o převedení členských
příspěvků od roku 2007 do výnosové položky účtu sekce. Dosud nebylo realizováno.
• MUDr. Skřivánek předložil hospodářský výsledek konference
• Správní poplatky za CERTIFIKÁT (bude uzavřena mandátní smlouva s agenturou ESMEDIA
a.s., která bude provozovat webový portál sekce s „registrem držitelů certifikátu“ a bude
administrovat účetnictví dle rozhodnutí výboru sekce, roční hospodářský výsledek následně
odešle na podúčet sekce, event. účet ČGPS)
2. Plán akcí Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP pro rok 2012
(termíny konání viz kalendář akcí na www.gynultrazvuk.cz)
V roce 2012 budou organizovány následující akce:
KURZY
 Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii
• jednotná cena kurzu 2000,- Kč
• standardní struktura kurzu (jednodenní)
o nastavení ultrazvukového přístroje (15 minut)
o porodnictví (90 minut)
 diferenciální diagnostika těhotenství
 doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
• 1. trimestr
• 2. trimestr
• 3. trimestr
 cervikometrie
o gynekologie (90 minut)
 ultrazvukové zobrazení dělohy a adnex v jednotlivých fázích
menstruačního cyklu
 patologické nálezy na děloze a adnexech
 hodnocení jizvy na děloze po císařském řezu
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•
•



o "live scan"
schválení přednášejících
zodpovědné osoby
(doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.)

The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence"
Podrobná morfologie plodu v I. trimestru těhotenství
Podrobná morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství
Základní fetální echokardiografie
• jednotná cena kurzu 2000,- Kč
• standardní struktura kurzu (jednodenní)
o podrobné hodnocení morfologie plodu v I. trimestru
o podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru
o základní fetální echokardiografie
o "live scan" + "logbook" + praktické ověření způsobilosti
• schválení přednášejících
• zodpovědné osoby pro FMF v ČR
(doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D., MUDr. Veronika Frisová)

CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP (viz bod č. 4)
Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
Prenatální péče o vícečetná těhotenství
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE (viz bod č. 3)
3. 33. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
• Brno, OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO, 5.-7. 10. 2012
• pořádající agentura G-agency
prezident konference:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
viceprezident konference:
MUDr. Pavel Vlašín
předseda vědecké rady:
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
• BLOKY
 perinatologie a fetomaternální medicína (koordinátor Ľubušký)
 urogynekologie (koordinátor Krofta)
 onkogynekologie (koordinátor Krofta)
 reprodukční medicína (koordinátor Krofta)
• spolupráce s ISUOG (koordinátor Krofta)
• udělení ceny Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP za nejlepší práci s ultrazvukovou
tematikou, publikovanou v roce 2011, vítězové v obou kategoriích, do 35 let a nad 35 let,
získají částku 15.000,- Kč (koordinátor Krofta)
4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415
CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP
Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
Prenatální péče o vícečetná těhotenství
• jednotná cena kurzu 2000,- Kč
• standardní struktura kurzu (jednodenní)
o dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (2 x 45 minut)
(patofyziologie, IUGR, fetální anémie)
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o prenatální péče o vícečetná těhotenství (60 minut)
o "live scan"
zodpovědné osoby: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI
Zodpovědné osoby:
• PRAHA (doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.)
• BRNO (MUDr. Pavel Vlašín)
• OLOMOUC (doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.)
(nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek, hodnocení provádí zodpovědná osoba,
nebo osoba pověřená zodpovědnou osobou)
• doklad o minimálně 50 samostatně vyšetřených a dokumentovaných případech
těžkých vrozených vad plodu
• délka praxe minimálně 5 let po atestaci v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ,
certifikace na nezávislém pracovišti
5. Úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR
Navrhujeme zaslat cestou ČGPS ČLS JEP informaci všem zdravotním pojišťovnám, aby obeslaly
všechna smluvní zdravotní zařízení, která mají zájem uplatňovat vůči zdravotní pojišťovně
zdravotní výkon 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“
následujícím textem, který je v souladu s platnou legislativou MZ ČR.
V souladu s vyhláškou č. 397/2010 Sb. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
vydala dne 16. 9. 2011 podmínky k získání CERTIFIKÁTU pro možnost vykazování zdravotního
výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče". Od 1. 1.
2013 bude tudíž zdravotní výkon 63415 přiznán pouze nositelům schváleného certifikátu, kteří
budou uvedeni v REGISTRU DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU na portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky
ČGPS ČLS JEP ( www.GynUltrazvuk.cz).
Při vykazování zdravotního výkonu 32410 - "Screeningové prenatální echokardiografické
vyšetření" (autorská odbornost: 302 - dětská kardiologie) v rámci dispenzární péče ve
fyziologickém těhotenství se jedná o ultrazvukové vyšetření nad rámec doporučení ČGPS.
Základní fetální echokardiografické vyšetření je součástí podrobného ultrazvukového vyšetření
morfologie plodu a je-li v indikovaných případech provedeno, měl by být vykazován zdravotní
výkon 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" (autorská
odbornost: 603 - gynekologie a porodnictví).
„KULTIVACE SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ“
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) byl od MZ ČR přidělen přístup do databáze
Seznamu zdravotních výkonů s možností upravovat odborný obsah „Registračních listů“
zdravotních výkonů, za které zodpovídá ČGPS (autorské odbornosti 603, 613, 623, 633 a 604,
614, 624, 634). Přípravou podkladů pro ultrazvukové zdravotní výkony byli pověřeni doc. MUDr.
Marek Ľubušký, Ph.D. a doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Konečnou podobu změn v odborném
obsahu registračních listů zdravotních výkonů výše zmíněných autorských odborností by dle
platné legislativy měla schválit ČGPS. Elektronická databáze „kultivovaných“ registračních listů
zdravotních výkonů by se následně měla stát součástí Vyhlášky MZ ČR, kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
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6. Postgraduální vzdělávání v ultrazvukové diagnostice v ČR
Na základě pověření Akreditační komise MZ ČR dne 7. 10. 2011 byl výbor Sekce Ultrazvukové
diagnostiky ČGPS ČLS JEP pověřen vypracováním požadavků a způsobu evaluace znalostí v oblasti
ultrazvukové diagnostiky v rámci postgraduální přípravy pro základní obor "Gynekologie a
porodnictví" i Certifikované kurzy "Perinatologie a fetomaternální medicína", "Onkogynekologie",
"Urogynekologie", "Reprodukční medicína".
•
•
•
•
•

Základní obor "Gynekologie a porodnictví"
požadavky a způsob evaluace znalostí v oblasti ultrazvukové diagnostiky určují lékařské
fakulty
Certifikovaný kurz "Perinatologie a fetomaternální medicína"
podmínkou by měl být CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního
výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“
Certifikovaný kurz "Onkogynekologie" (zajistí Krofta)
Certifikovaný kurz "Urogynekologie" (zajistí Krofta)
Certifikovaný kurz "Reprodukční medicína" (zajistí Krofta)

7. DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP
viz www.GynUltrazvuk.cz
Doporučené postupy Sekce ultrazvukové diagnostiky
• pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
• ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
Vyjádření k doporučením jiných sekcí týkající se UZ diagnostiky
• „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“
• "Doporučení k provádění prenatálního screeningu trizomie 21"
Návrhy a připomínky Sekce ultrazvukové diagnostiky byly zaslány dne 3. 12. 2011 výboru
Sekce perinatální medicíny k projednání a vyjádření.
Jednání výboru Sekce perinatální medicíny proběhlo 15. 12. 2011, zatím nemáme reakci.
8. WEB
viz www.GynUltrazvuk.cz
o PROFILY
 členů výboru
 členů sekce
 specializovaných pracovišť
o PRACOVNÍ SKUPINY
 perinatologie a fetomaternální medicína
 urogynekologie
 onkogynekologie
 reprodukční medicína
o CERTIFIKÁT (podmínky získání, konzultační skupina, on-line registr držitelů)
o KALKULÁTOR pro dataci těhotenství dle CRL
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9. Trvalá nepřítomnost členů výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky při JEDNÁNÍ VÝBORU
Po vyhlášení výsledků voleb do výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a ustavujícím
jednání nově zvoleného výboru dne 18. 11. 2010 se dalších jednání výboru ani jedenkrát
nezúčastnili 3 členové nově zvoleného výboru (Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Eduard Kulovaný),
včetně Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, jednání výboru se
konalo již celkem čtyřikrát.
10. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU
se bude konat v Mikulově v hotelu Galant dne 30. 3. 2012 v 19:00 hodin, zajistí a bude
informovat členy výboru MUDr. Aleš Skřivánek.
11. Zápis provede Ivana Marková

Zapsala:
Revidoval:

MUDr. Ivana Marková, Ph.D.
Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
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