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ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
v Brně dne 7. 10. 2011 
 
 
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 

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. 
 

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

• v rámci konference byly uděleny Ceny Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP za 
nejlepší práce s ultrazvukovou tématikou publikované v roce 2010 viz www.GynUltrazvuk.cz 

• informaci o hospodářském výsledku připraví MUDr. Aleš Skřivánek a bude prezentována při 
příštím jednání výboru. 

 
3. 33. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP 

se bude konat v Brně ve dnech 5.-7. 10. 2012, další informace o konferenci lze průběžně sledovat 
na www.GynUltrazvuk.cz 

 
4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP 

Podmínky nasmlouvání zdravotního výkonu: 
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) 

 
Podmínky získání certifikátu byly v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (Sbírka zákonu 
č. 397/2010) vydány Českou gynekologickou a porodnickou společností ČGPS ČLS JEP dne 16. 9. 
2011. Registr držitelů certifikátu bude k dispozici na webovém portálu Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.GynUltrazvuk.cz) a bude "on-line" přístupný pro lékaře i 
zdravotní pojišťovny. Podmínky k získání certifikátu budou publikovány v časopise Česká 
gynekologie.  
 

5. Úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR 
Doporučené postupy Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP viz www.GynUltrazvuk.cz 
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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 ve specializačních oborech "Perinatologie a fetomaternální medicína", 
"Onkogynekologie", "Urogynekologie", "Reprodukční medicína".  
 

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" 

 
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 

 
9. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU 

se bude konat v Praze v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) dne 13. 1. 2012, zajistí a bude 
informovat členy výboru doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 

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


