
 
 
 

1 
 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ, z. s. 

Člen Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii EFSUMB 

Člen Světové federace pro ultrazvuk v medicíně a biologii WFUMB 

  

 

WWW.CSUM.CZ 

 

Vzdělávací program (VP): Abdominální sonografie  

 

Cílem výuky v oboru abdominální sonografie je dosažení kompetence k samostatné odborné 

klinické praxi. Víceúrovňová výuka vytváří rámec pro odborný růst uživatele v abdominální 

sonografii.  

Předpokladem pro vstoupení do vzdělávání v abdominální sonografii je znalost základních 

fyzikálních principů ultrazvuku, funkce přístroje, základních vyšetřovacích modalit, správné a 

bezpečné práce s přístrojem a sondou, znalost správné praxe dokumentace vyšetření, 

hygieny práce v sonografii a platné legislativy relevantní ke klinické sonografii. 

V abdominální sonografii pak rozlišujeme úrovně kompetencí na základní a pokročilou. Zisk 

každé z těchto dvou úrovní kompetencí (licencí, viz dále) je vázán na povinné absolvování 

kurzu (základního nebo pokročilého), praktickou výuku pod dohledem (s danými minimy 

vyšetření) a validaci získaných znalostí a dovedností (zkouška). 

 

1. Základní úroveň (licence I. stupně) 

Uživatel s kompetencí základní úrovně je schopen samostatně provádět abdominální 

sonografii s vědomím a do úrovně svých kompetencí. Dokáže rozeznat normální anatomii 

od patologie a diagnostikovat základní patologie. Současně dokáže rozpoznat hranici svých 

kompetencí a nutnost referovat pacienta k vyšetření sonografistou s pokročilou úrovní.  

Doporučen je minimální počet 300 vyšetření za kontroly odborným dohledem (viz níže). 

Ukončení formálního výcviku je zakončeno zhodnocením získaných vědomostí a dovedností 

a stanovením kompetencí uživatele pro další praxi již bez odborného dohledu.  

 

Personální obsazení kurzu: 

Základní kurz splňuje kritéria ČLK dle Stavovského předpisu č.16, má záštitu ČSUM. 

Garantem kurzu je lékař(ka) s licencí II. stupně pokročilé úrovně kompetencí abdominální 

sonografie ČSUM, specialista v oboru Radiologie a zobrazovací metody nebo lékař(ka) s 

Funkční licencí ČLK pro léčebnou metodu abdominální sonografie a zároveň s Licencí pro 

výkon školitele v metodě abdominální sonografie ČLK. Další přednášející mají Funkční licenci 

ČLK pro léčebnou metodu abdominální sonografie nebo mají erudici a praxi potřebnou pro 

prezentaci základní tématiky abdominální sonografie relevantní k medicínskému oboru jejich 

vlastní lékařské specializace. Za zajištění této erudice ručí garant kurzu. Při praktických 

cvičeních během kurzu je maximální poměr školitel : školenec 1:5, praktická část kurzu tvoří 

minimálně 40% doby konání kurzu. 
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Požadované znalosti a dovednosti:  

Norma:  

Sekční a ultrazvuková anatomie jater, sleziny, biliárního systému, pankreatu, sleziny, ledvin, 

nadledvin, močového měchýře, dělohy, vaječníků, lymfatických uzlin, abdominálních cév a 

dutých orgánů zažívacího traktu. 

Patologie:  

Játra: cysty, benigní a maligní tumory, metastatické postižení jater, patologie tukového 
obsahu v játrech, fibróza, cirhóza. 
 
Biliární systém: cholecystolitiáza, akutní a chronická cholecystitida, benigní a maligní tumory 
žlučníku, polypy žlučníku, obstrukce žlučových cest intra- i extrahepatálně, aerobilie, 
choledocholitiáza. 
 
Pankreas: akutní a chronická pankreatitida, pankreatikolitiáza, dilatace pankreatického 
vývodu, pankreatické tumory benigní i maligní.  
 
Portální venózní systém a slezina: splenomegalie, dilatace portální žíly a jejích přítoků, 
portosystémové kolaterály, trombóza portální žíly, ascites difuzní a lokulovaný. 
 
Ledviny: velikost, parenchym, dilatace dutého systému, hydronefróza, nefrolitiáza, benigní i 
maligní ložiskové změny ledvin, anomálie ledvin.  
 
Další struktury: tumory dutých orgánů zažívacího traktu, močový měchýř, děloha, ovaria, 
základní gynekologické tumory benigní a maligní, obraz těhotenství, lymfadenopatie, 
aneuryzma abdominální aorty.  
 

Kompetence:  

Játra 

• Podrobné UZ vyšetření jater v různých rovinách řezu.  

• Rozpoznání normální a abnormální textury jater (např. steatózy) a jejich 
anatomických variant. 

• Rozpoznání fokálních lézí a posouzení nutnosti jejich dalšího vyšetření. 

• Rozpoznání normální anatomie jaterních a portálních žil. 
 
Biliární systém 

• Podrobné UZ vyšetření biliárního systému. 

• Rozpoznání normální anatomie a nejčastějších anatomických variant.  

• Rozpoznání abnormalit stěny žlučníku. 

• Rozpoznání cholecystolitiázy.  

• Zhodnocení dilatace biliárního systému na intra- i extrahepatální úrovni. 
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Pankreas 

• Podrobné UZ vyšetření pankreatu. 

• Rozpoznání limitací UZ pankreatu pro přítomnost plynu ve střevech. 

• Rozpoznání solidních a cystických změn hlavy a těla pankreatu.  

• Rozpoznání změn typických pro akutní a chronickou pankreatitidu. 

• Rozpoznání dilatace pankreatického vývodu a pankreatikolitiázy.  
 
Portální žilní systém a slezina 

• Zhodnocení velikosti sleziny a rozpoznání fokálních lézí.  

• Zhodnocení portální žíly, jejího průměru a přítomnosti trombózy. 
 
Ledviny a vývodné cesty močové 

• Rozpoznání základních renálních patologií (ložiskové léze, nefrolitiáza, parenchymové 
změny). 

• Rozpoznání dilatace kalicho-pánvičkového systému a hydronefrózy  

• Rozpoznání retence močového měchýře  
 

Střeva 

• Rozpoznání normálního žaludku, tenkého a tlustého střeva.  

• Rozpoznání fokálních abnormalit střevní stěny a porozumění principům dalšího 
vyšetřování. 

• Rozpoznání intestinální obstrukce.  
 
Ostatní orgány  

• Rozpoznání aneuryzmatické břišní aorty. 

• Rozpoznání lymfadenopatie, známky benigní a maligní lymfadenopatie.  

• Rozpoznání základních gynekologických abnormalit a patologií pánve.  
 

Intervenční výkony pod UZ kontrolou: 

• Schopnost provedení UZ navigované punkce ascitu a lokulované kolekce tekutiny.  
 

Pokročilá úroveň (licence II. stupně) 

Uživatel s kompetencí pokročilé úrovně je schopen samostatně provádět abdominální 

sonografii v plném rozsahu. Dokáže rozeznat normální anatomii od patologie a 

diagnostikovat převážnou většinu patologií. Současně dokáže rozpoznat hranici svých 

kompetencí a nutnost referovat pacienta k vyšetření sonografistou s dalším nástavbovým 

výcvikem nad rámec tohoto vzdělávacího programu (např. elastografie, endosonografie, 

apod.). 

Doporučen je minimální počet dalších 500 vyšetření během minimálně jednoho roku 

od získání základní kompetence, a to za kontroly odborným dohledem (viz níže). Ukončení 

formálního výcviku je zakončeno zhodnocením získaných vědomostí a dovedností.  
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Personální obsazení kurzu: 

Pokročilý kurz splňuje kritéria ČLK dle Stavovského předpisu č.16, má záštitu ČSUM. 

Garantem kurzu je lékař(ka) s licencí II. stupně pokročilé úrovně kompetencí abdominální 

sonografie (licence II. stupně) ČSUM, specialista v oboru Radiologie a zobrazovací metody 

nebo lékař(ka) s Funkční licencí ČLK pro léčebnou metodu abdominální sonografie a zároveň 

s Licencí pro výkon školitele v metodě abdominální sonografie ČLK. Další přednášející mají 

Funkční licenci ČLK pro léčebnou metodu abdominální sonografie nebo mají erudici a praxi 

potřebnou pro prezentaci pokročilé tématiky abdominální sonografie relevantní 

k medicínskému oboru jejich vlastní lékařské specializace. Za zajištění této erudice ručí 

garant kurzu. Při praktických cvičeních během kurzu je maximální poměr školitel : školenec 

1:5.    

 

Požadované znalosti a dovednosti:  

Detailní znalosti gastrointestinální, mezenterické, portální, omentální, vaskulární a 

retroperitoneální anatomie. 

Porozumění patologickým procesům postihujícím peritoneální dutinu, mezenteria, ligamenta 

a kompartementy oblasti břicha. 

Porozumění cestám šíření patologických procesů u intra- i retroperitoneálních patologických 

procesů. 

Základy transperineální sonografie. 

Elastografie jater a sleziny, interpretace nálezu. 

Porozumění roli kontrastní sonografie (CEUS) v diferenciální diagnostice fokálních jaterních 

lézí. 

Zhodnocení tumorů a expanzí dutých orgánů GIT. 

 

Kompetence:  

• Provedení podrobného a úplného vyšetření všech parenchymatózních orgánů dutiny 

břišní.  

• Vyšetření tenkého střeva pro jeho fokální a difuzní onemocnění.  

• Vyšetření tlustého střeva na přítomnost divertikulární nemoci a jejích komplikací, 

tumorů a obstrukce. 

• Provedení UZ navigované drenáže ascitu (difuzního i lokulovaného). 

• Vyšetření portální a jaterních žil pomocí spektrálního a barevného Dopplera.  

• Provedení UZ navigované biopsie fokálních jaterních lézí. 

• Provedení CEUS jater. 

• Provedení elastografie jater a sleziny. 



 

5 
 

Kompetence uživatelů pokročilé úrovně mohou být specifickým vzděláváním dále 

rozšířeny o:  

• provádění Endoskopické sonografie včetně intervencí (TRUS, EUS) 

• provádění pokročilých UZ navigovaných výkonů jako např. radiofrekvenční ablace 
(RFA), perkutánní alkoholová injekce (PEI) či laserových a mikrovlnných technik. 

 
 
 
Struktura vzdělávacího programu abdominální sonografie 

 

A. Teoretická příprava v základech ultrazvuku pro klinickou sonografii 

B. Úvodní kurz shrnující základní teorii a praxi abdominální sonografie 

C. Individuální praktická příprava pod oborným dohledem 

D. Validace znalostí a dovedností s udělením I. úrovně kompetencí /licence I. stupně, 

základní úroveň/ 

E. Další vzdělávání a praxe v oboru s cílem udržení získaných kompetencí  

F. Pokračující kurz doplňující teorii a praxi abdominální sonografie na pokročilé úrovni 

G. Individuální praktická příprava pod odborným dohledem  

H. Validace znalostí a dovedností s udělením II. úrovně kompetencí /licence II. stupně, 

pokročilá úroveň/ 

I. Další vzdělávání a praxe v oboru s cílem udržení získaných kompetencí  

J. Eventuální  kvalifikace v  nadstavbových metodách v abdominální sonografii (TRUS, 

       EUS, pokročilé intervence) je pak volitelnou nástavbou nad pokročilou úroveň 

       kompetencí.  
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Minimem vzdělávacího programu je dosažení I. úrovně kompetencí (D) a jejího následného 

udržení (E). Takto kvalifikovaní lékaři mohou vykonávat činnost bez odborného dozoru 

v rozsahu kompetencí příslušejícím této úrovni odbornosti. Tento stupeň znalostí je nutno 

dosáhnout i v rámci komplexních kurikul sonografie, které zahrnují více orgánových systémů, 

jako je POCUS diagnostika - např. emergency nebo pediatrický modul (pojmy dle znění 

stanoviska ČSUM č.1)2. Tato úroveň kompetencí však nedostačuje k provedení kompletního 

sonografického vyšetření.   

 

Absolvováním celého vzdělávacího programu - dosažení II. úrovně kompetencí (H a I) - se 

pak absolventi stávají plně kvalifikovanými v celém rozsahu vzdělávacího programu, provádí 

kompletní sonografická vyšetření (pojmy dle znění stanoviska ČSUM č.1)2. 

 

Případné využití TRUS, EUS apod. pak vyžaduje zisk této příslušné kompetence dle jiného 

vzdělávacího programu a opravňuje vykazovat navíc dodatkový kód k vyšetření.  

 

 

Poznámka 

Licenční řád ČLK stanovuje podmínky pro možnost provádění břišní sonografie v ČR3. Každý/á 

lékař/ka registrovaný/á u ČLK je povinnen/povinna jednat dle Stavovských předpisů (SP), 

jinak se vystavuje možnému postihu. SP č.12 říká, že lékař/ka je oprávněn/a provádět 

abdominální sonografii jen pokud je držitelem funkční licence F008 ČLK či je 

specialistou/specialistkou v oboru Radiologie a zobrazovací metody. Příloha ke SP č.12 

stanovuje podmínky jejího zisku. Bez držení této funkční licence tedy nelze samostatně 

abdominální sonografii provádět. ČSUM je přesvědčena, že až lékaři pokročilé úrovně 

kompetencí tohoto vzdělávacího programu jsou svým výcvikem kandidáty na udělení této 

licence, vlastní udělování funkčních licencí je však věcí ČLK, na kterou je třeba se obracet. 

 

Stanovisko ČSUM pro vykazování zdravotních výkonů abdominální sonografie zdravotním 

pojišťovnám 

 

Za provedená vyšetření vyšetřujícími s úrovní kompetencí I. stupně doporučujeme vykazovat 

zdravotní výkony „UZ vyšetření 1-3 orgánů“ (09135, 09137 a 09139) určené pro sonografická 

vyšetření lékaři odbornosti L2 (získání základní úrovně kompetencí dle tohoto VP je analogií 

k absolvování kmene).  

 

Za vyšetření provedená vyšetřujícími s dosaženou II. úrovní kompetencí doporučujeme 

vykazovat „kódy pro pokročilou abdominální sonografii“, (t.č. jsou dostupné jen pro vybrané 

odbornosti), určené pro sonografická vyšetření prováděné lékaři L3 (získání pokročilé úrovně 

kompetencí dle tohoto VP je analogií získání k specializované způsobilosti). 

 

Literatura:  
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1. MINIMUM TRAINING REQUIREMENTS FOR THE PRACTICE OF MEDICAL ULTRASOUND IN EUROPE, 
Appendix 5: Gastroenterological Ultrasound http://www.efsumb.org/guidelines/2009-04-
14apx5.pdf 

2. Stanovisko ČSUM č.1 – Výuka sonografie v ČR https://www.csum.cz/vyuka-statement/   
3. Novela stavovského předpisu ČLK č.12 ze dne 20.04.2021 s přílohou ze dne 23.5.2008        

www.lkcr.cz  
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