ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
v Brně 2. 10. 2020
Přítomen předseda výboru:

Prof. MUDr. Marek Ľubušký , Ph.D., MHA

Přítomen místopředseda výboru:

Doc. 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. Jan Nový
MUDr. Petr Sudek
MUDr. Radovan Vlk
MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Omluvení členové výboru:
1. HOSPODAŘENÍ
• Stav podúčtu Sekce ultrazvukové diagnostiky k 1. 1. 2020 byl 75.733,- Kč.
2. 41. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
• organizace konference
• program konference
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
Návrhy byly odeslány předsedou ČGPS na MZ ČR, následně byly projednány a schváleny Pracovní
skupinou k SZV MZ ČR a měly by být uveřejněny ve vyhlášce MZ ČR s platností od 1. 1. 2021.
Podmínkou pro odbornou způsobilost nositele zdravotního výkonu 63423 je rovněž CERTIFIKÁT
ČGPS ČLS JEP, analogicky se zdravotním výkonem 63415.
4. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární
ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče"
• 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
V roce 2020/2021 se kurz bude konat v Praze v Ústavu pro péči o matku a dítě, termín konání
kurzu bude upřesněn dle požadavků a aktuální epidemiologické situace, následně budou
informování všichni členové SUD.
5. CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63423 "Superkonziliární
ultrazvukové vyšetření onkogynekologické"
• metodika postupu získání certifikátu by měla být analogická se zdravotním výkonem 63415
„Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“
• Daniela Fischerová připravila materiál, který byl odeslán výboru ČGSP ČLS JEP k projednání,
ale zatím nebyl schválen
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•

žadatelé o certifikát by měli mít možnost získat certifikát a být uveřejněni v registru držitelů
certifikátu do konce roku 2020

6. Organizace provádění Screeningu vrozených vad plodu v Plzeňském kraji
Výbor projednal materiál zaslaný dr. Vladimírem Korečkem, regionálním perinatologem
Plzeňského kraje, který poukazuje na zhoršení prenatální diagnostiky vrozených vad plodu v roce
2020.
Výbor SUD navrhuje následující postup.
1) Zjistit jaké procento těhotných žen má v Plzeňském kraji provedeno “Podrobné hodnocení
morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství” v souladu s
metodikou uvedenou v doporučeném postupu ČGPS ČLS JEP č. 4/2019 Sb., zda jsou rozdíly
mezi jednotlivými registrujícími gynekology a zda je tato zdravotní služba dostupná.
2) Provést audit prenatální péče u konkrétních evidovaných případů vrozených vad
diagnostikovaných až u novorozence.
3) Připravit analýzu výskytu a prenatální diagnostiky všech vrozených vad a geneticky
podmíněných onemocnění v Plzeňském kraji v jednotlivých letech.
4) Návrh opatření k optimalizaci organizace poskytování „Komplexní péče o těhotnou ženu” v
Plzeňském kraji, event. v čem konkrétně by mohla pomoci odborná společnost ČGPS ČLS JEP.
7. Vyjádření podpory/zájmu o výsledky projektu PORGYN software
Výbor konstatuje, že event. podporu/zájem lze vyjádřit až na základě podrobnějšího seznámení
se všech členů výboru s projektem a dle informace dr. Nového se jedná o stanovisko shodné se
stanoviskem výboru ČGPS, který žádost již projednal.
8. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝBORU
Předběžný termín byl stanoven na pondělí 15. 3. 2021 a konat by se mělo v Praze.
Termín a místo bude upřesněno a sděleno všem členům výboru.

Zapsal:
Revidoval:

MUDr. Ivana Marková, Ph.D.
Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
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