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ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
v Mikulově dne 30. 3. 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 
 
Omluvený člen výboru:                                    MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. 
 
Nepřítomni bez omluvy:   MUDr. Miroslav Břešťák 
                                                                                   Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. 
 
 

 
� HOSPODAŘENÍ 

•  Českou gynekologickou a porodnickou společností byl vytvořen podúčet pro Sekci 
ultrazvukové diagnostiky s aktuálním stavem 150 000 kč (20 % z částky však bude odečteno 
ve prospěch ČGPS).  

• Správní poplatky za CERTIFIKÁT – byla uzavřena mandátní smlouva s agenturou ESMEDIA a.s., 
která provozuje webový portál sekce a bude administrovat účetnictví.  Byl zřízen účet u 
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu: 1710569028/5500. 

 
� Plán akcí Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP pro rok 2012 

• Z plánovaných kurzů proběhl dne 30. 3. 2012 v Mikulově kurz „Základy ultrazvukové 
diagnostiky v porodnictví a gynekologii“. Vzhledem k hojné účasti a pozitivním ohlasům je 
v plánu uspořádat kurz stejného rozsahu, termín konání bude upřesněn. 

•  Dále proběhl v Olomouci na Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny dne 27. 1. 2012 kurz 
„The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence", vzhledem k velkému 
ohlasu je v plánu kurz stejného rozsahu rovněž v Olomouci dne 11. 5. 2012. 

•  Certifikovaný  kurz  „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, 
Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ proběhl již dvakrát dne 24. 2. a 23. 3. 2012 rovněž 
v Olomouci na Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny. Další kurzy jsou v plánu dne 17. 5. 
2012 v Brně v rámci  Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR a dne 5. 10. 2012 v Brně 
v rámci 33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 

• Selostátní konference (viz bod 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 
� ISUOG  (koordinátor Krofta) 
�  perinatologie a fetomaternální medicína (koordinátor Ľubušký) 
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� urogynekologie (koordinátor Krofta) 
�  onkogynekologie (koordinátor Krofta) 
� reprodukční medicína (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). Vyhlášení soutěže o výše uvedenou nejlepší 
práci bude provedeno formou společného mailingu.  

 
� CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost nasmlouvání zdravotního výkonu 63415 

• Dne 29. 2. 2012 byl na webu sekce zveřejněn Postup pro získání certifikátu (pro možnost 
vykazování zdravotního výkonu 63415) se všemi nezbytnými podmínkami.  Členům výboru 
byl předložen a následně schválen návrh způsobu ověřování teoretické a praktické 
způsobilosti, bude dále postoupen ke grafickému zpracování a poté zveřejněn na webových 
stránkách sekce. 

 
� Úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR 

• 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). Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. a doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 
provedli úpravu podkladů pro ultrazvukové zdravotní výkony. S touto upravenou aktuální 
verzí registračních listů byli seznámeni přítomní členové výboru, jednotlivé registrační listy 
byly diskutovány a upraveny.  Konečnou podobu změn v odborném obsahu registračních listů 
zdravotních výkonů výše zmíněných autorských odborností dle platné legislativy schválí 
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. 

 
 
� Postgraduální vzdělávání v ultrazvukové diagnostice v ČR 

• požadavky a způsob evaluace znalostí v oblasti ultrazvukové diagnostiky v rámci 
postgraduální přípravy pro: 

o základní obor "Gynekologie a porodnictví", 
o i ve specializačních oborech "Perinatologie a fetomaternální medicína", 

"Onkogynekologie", "Urogynekologie", "Reprodukční medicína". 
 
� DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP 

• V rámci spolupráce jednotlivých sekcí (Sekce perinatální medicíny, Sekce ultrazvukové 
diagnostiky a Sekce ambulantních gynekologů) by měla být připravena revize doporučeného 
postupu „Zásady dispenzární péče o fyziologické těhotenství“. Tento návrh by měl být 
konsenzuálním stanoviskem výše uvedených sekcí a následně bude předložen k oponentuře a 
schválení výboru ČGPS. 

 
� WEB 

viz www.GynUltrazvuk.cz 
o PROFILY 

� členů výboru 
� členů sekce 
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� specializovaných pracovišť 
o PRACOVNÍ SKUPINY 

� perinatologie a fetomaternální medicína 
� urogynekologie  
� onkogynekologie 
� reprodukční medicína 

o CERTIFIKÁT (podmínky a postup pro získání certifikátu, on- line registr držitelů)  
o KALKULÁTOR pro dataci těhotenství dle CRL 

 
� JEDNÁNÍ VÝBORU SEKCE 

• Trvalá nepřítomnost 3 členů výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky při JEDNÁNÍ VÝBORU 
(Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Eduard Kulovaný) včetně Celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, jednání výboru se konalo již celkem pětkrát. 

• Po odstoupení prof. Šantavého z výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky bylo přítomnými 
členy výboru odsouhlaseno, že v souladu s výsledky voleb bude k činnosti ve výboru osloven 
MUDr. Aleš Dlouhý.  

 
� PŘÍŠTÍ  JEDNÁNÍ VÝBORU 

se bude konat v Brně v Hotelu OREA Voroněž 1 dne 17. 5. 2012 v 11.00 hodin. Organizaci zajistí a 
bude informovat členy výboru MUDr. Aleš Skřivánek. 

 
11.     Zápis provede Ivana Marková 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  MUDr. Ivana Marková, Ph.D.  
Revidoval: Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. 
 


