
Návrh edukace a vydávání certifikátů pro oblast ultrazvukové

diagnostiky v porodnictví a gynekologii.

Zaměření edukace
gynekologii je v
členěním.

ultrazvukové diagnostiky v
souladu s jejím obsahovým

porodnictví a
i organizačním

primární (základní) i?éč~ ~_. _
í -

Obsah

Základní znalosti o fyzikální podstati a~přístrojové technice
ultrazvukové diagnostiky.

Teoretické i praktické znalosti v -~hto oblastech:

UZ ~jšet~ování v I.trimestru těhotenství;

základní biometrie plodu a plodového vejce;
screeningové vyšetření těhotných žen;
vyšetření porodnická a v šestinedělí;

základní diagnostika malformací plodu;
základní gynekologická diagnostika;
základní dispenzarizace v těhotenství a šestinedělí.

Předpoklady pro získání certifikátu (2 varianty):

a) atestace z porodnictví a gynekologie II. stupně;
2 roky prokazatelné praxe v UZ diagnostice (obor gyneko
logie a porodnictví);
prokázání teoretických a praktických znalostí na akredi
tovaném pracovišti pro I.stupeň.

b) atestace z porodnictví a gynekologie;
provedení 500 praktických UZ vyšetření pod vedením odbor
níka s certifikátem před nástupem na kurs;
absolvování kursu v délce 2 týdnů na akreditovaném praco
višti pro 1.stupeň;
prokázání teoretických a praktických znalostí na akredito
vaném pracovišti pro 1.stupeň.

2. stu en

Obsah

sekundární (konziliární) péče

komplexní biometrie plodu a plodového vejce;
diagnostika malformací plodů v možnostech UZ diagnostiky;
provádění invazivních prenatálních vyšetření a terapie pod
kontrolou ultrazvukem;
diferenční diagnostika gynekologických tumorů včetně onko
logické diagnostiky;
vyšetřování dopplerovskou technikou;
další využití UZ v gynekologii (urologie, endokrinologie,
dětská gynekologie aj.);
vyšetřování prsů (výhledově).
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P~edpoklady pro získání certifikátu

atestace z porodnictví a gynekologie II.stupeň;
splňování podmínek teoretických a praktických znalostí pro
1.stupeň;
5 let prokazatelné praxe v UZ diagnostice (obor gynekologie
a porodnictví) včetně dopplerovské techniky a transvaginál
ní ultrasonografie;
absolvování kurzu v délce šesti týdnů na akreditovaném pra
covišti pro 2.stupeň;
prokázání teoretických i praktických znalostí ve výše uve
deném rozsahu na akreditovaném pracovišti pro 2.stupeň.

=ccor~čení a~~editač~í komisi pro ~)bě~ akreditových ~~~ccvišt.

Akreditované pracoviště musí mít pro uvedenou edukační činnost

odpovídající technické vybavení a odborné zajištění. Edukační

eracoviště pro 1. stupeň by m...ěla· být zřízena ve všech regionech
Ceské republiky, pro stupen druhý dvě pracoviště v Ccchách
a 1-2 pracoviště na Moravě. Obecně bude nutno vyřešit finanční

zajištění edukace.

V Praze dne 13.prosince 1993.
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prof.MUDr.Evžen Čech,DrSc.

předseda výboru
Sekce ultrazvukové diagnostiky
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