Vzdělávání sonografii v ČR – stav prosinec 2019
Sonografii mohou praktikovat lékaři mnoha oborů. Forma a úroveň výcviku požadovaného
k atestaci/certifikaci je rozdílná. Provedli jsme analýzu aktuálního stavu výuky klinické sonografie a
požadavků na jejich certifikaci (tedy zajištění erudovaného provedení daných vyšetření).

Popis aktuálního stavu
Následuje analýza vzdělávacích programů oborů využívajících sonografii. Vždy je zmíněno, zda má daná
odbornost ve své postgraduální výuce jako součást i sonografii a která vyšetření je atestovaný lékař
(popř. lékař po absolvování kmene) daného oboru oprávněn provádět bez dalšího odborného dohledu,
popř. zmíněny dodatečné podmínky, které je třeba splnit k získání kvalifikace k provádění (a
vykazování) výkonu. Analýza vychází z údajů IPVZ jednotlivých vzdělávacích programů (VP) a dalších
zdrojů (viz odkazy v textu).

Základní kmen Radiologický (odbornost 809, L2)
V rámci vzdělávacího programu tohoto kmene je obsahem i:

V rámci teoretických znalostí je požadováno zvládnutí:

Praktické dovednosti pak zahrnují:

Lékař po absolvování tohoto kmene je oprávněn provádět a vykazovat tyto sonografické zdravotní
výkony:
-

-

15370: PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI
LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU ČÍSLU VÝKONU SONOGRAFIE NEBO CT
89513: UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA
89514: UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA
89525: DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ (vázáno na ,, zašk.pro práci
s TCD analyzátorem,, = pojem MZ: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89525 ) (nositel
výkonu L2). Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
32410: SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na
,,absolvování spec.kurzu,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32410 )
Není konkretizováno, o jaký specializační kurz se jedná, v rámci IPVZ však existuje
Odborná stáž – Prenatální echokardiografie. Jde o tento požadavek ?

Zdroj: Základní kmen Radiologický, IPVZ, listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4707-radiologicky-kmen-2018.pdf

Specializační obor Radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809, L3)
Sonografie je pevnou součástí postgraduálního výcviku lékařů oboru radiologie a zobrazovací metody.
Minimální počty vyšetření v rámci vlastního specializačního výcviku po absolvování kmene nejsou
přesně stanoveny. V rámci VP jsou požadovány minimální počty vyšetření v jednotlivých orgánových
systémech bez specifikace konkrétních minim pro jednotlivé zobrazovací metody (skiaskopie,
skiagrafie, UZ, CT, MRI, angiografie). Povinný je týdenní kurz Základy radiologie a týdenní tematicky
zaměřený kurz dle volby lékaře. Volitelné je pak i event. absolvování dalších vzdělávacích kurzů
s tematickým zaměřením. Jedním z tematických kurzů je pak i jednodenní kurz Sonografie:

Atestovaný specialista oboru je pak oprávněn provádět tato vyšetření:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

15370: PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI
LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU ČÍSLU VÝKONU SONOGRAFIE NEBO CT (nositel
výkonu L2).
89513: UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA (nositel výkonu L2)
89514: UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA (nositel výkonu L2)
15250: SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM
DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI (vázáno na ,, souhlas
odb. spol. - spec. kurz,, https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/15250 )
29310: DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN (vázáno na ,,odborné školení,, :
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29310). Podmínky získání funkční odbornosti
k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
29330: TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE – TCCS (vázáno ,, odborné
školení,, ,, = pojem MZ https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29330). Podmínky získání
funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
29350: TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING) (vázáno
,, odborné školení,, ,, = pojem MZ https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29350).Podmínky
získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
89525: DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ (vázáno na ,, zašk.pro práci
s TCD analyzátorem,, = pojem MZ: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89525 ) (nositel
výkonu L2). Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )
32410: SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na
,,absolvování spec.kurzu,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32410 ), (nositel výkonu
L2). Není konkretizováno, o jaký specializační kurz se jedná, v rámci IPVZ však existuje
Odborná stáž – Prenatální echokardiografie. Jde o tento požadavek ?

Zdroj: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY, IPVZ, listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4939-radiologie-a-zobrazovaci-metody-vlastni-specializovanyvycvik-2019.pdf

Základní kmen Gynekologicko – Porodnický (odbornost 603, L2)
Sonografie je pevnou součástí postgraduálního výcviku lékařů oboru Gynekologie a porodnictví.
Minimální počty UZ vyšetření jsou stanoveny takto:

Požadované dovednosti:

Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

-

-

-

63411: SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
(vázáno na ,,funkční licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63411 ).
Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční
licence. Tato však oficiálně pod ČLK neexistuje. Existuje jinde ???
63413: SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. - 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
(vázáno na ,,funkční licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63413 ).
Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční
licence. Tato však oficiálně pod ČLK neexistuje. Existuje jinde ???
63417: ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V
PORODNICTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ
63419: ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE (vázáno na ,, Nutnost certifikátu do 1
roku po vydání podmínek jeho získání,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63419).
Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání certifikátu a pak
nejasnou lhůtu 1 roku, kde z formulace není jasno, o jakou lhůtu se jedná. O jaký jde
certifikát ???
32410: SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na
absolvování spec.kurzu: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32410 ).
Není konkretizováno, o jaký specializační kurz se jedná, v rámci IPVZ však existuje
Odborná stáž – Prenatální echokardiografie. Jde o tento požadavek ? Dle vyjádření
ČGPS by se však tento výkon neměl vykazovat v běžné prenatální péči
(http://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/3/dokumenty/cgps---dopis-pro-zp---63415---32410.pdf).

Zdroj: Základní kmen Gynekologicko - Porodnický, IPVZ, listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4693-gynekologicko-porodnicky-kmen-2018.pdf

Specializační obor Gynekologie a porodnictví (odbornost 603, L3)
Sonografie je pevnou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou požadovány tyto UZ znalosti a dovednosti:

Minimální počty UZ vyšetření jsou stanoveny:

Součástí atestační zkoušky je i praktické provedení UZ vyšetření.

Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

-

-

-

-

51611: PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM
63411: SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
(nositel výkonu L2)
(vázáno na ,,funkční licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63411 ).
Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční
licence. Tato však oficiálně pod ČLK neexistuje. Existuje jinde ???
63413: SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. - 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
(nositel výkonu L2)
(vázáno na ,,funkční licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63411 ).
Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční
licence. Tato však oficiálně pod ČLK neexistuje. Existuje jinde ???
63417: ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V
PORODNICTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ (nositel výkonu L2)
63415: SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE
(vázáno na ,, Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek jeho získání,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63415 ). Certifikát vydává ČGPS :
http://www.gynultrazvuk.cz/certifikat-absolvovani-kurzu.html
63419: ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE (vázáno na ,, Nutnost certifikátu do 1
roku po vydání podmínek jeho získání,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63419 ),
(nositel výkonu L2). Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření
získání certifikátu a pak nejasnou lhůtu 1 roku, kde z formulace není jasno, o jakou
lhůtu se jedná. O jaký jde certifikát ???
63703: ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ UROGYNEKOLOGEM
32410: SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na
,,absolvování spec.kurzu,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32410 ), (nositel výkonu
L2). Není konkretizováno, o jaký specializační kurz se jedná, v rámci IPVZ však existuje
Odborná stáž – Prenatální echokardiografie. Dle vyjádření ČGPS by se však tento
výkon neměl vykazovat v běžné prenatální péči
(http://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/3/dokumenty/cgps---dopis-pro-zp---63415---32410.pdf).

Pozn.: Díky paralelní existencí dvou odborných společností hlásících se k výuce UZ diagnostiky
v tomto oboru (ČGPS a ČSUPG) je orientace v této problematice obtížnější.

Zdroj: VP specializačního oboru Gynekologie a porodnictví, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4983-gynekologie-a-porodnictvi-vlastni-specializovany-vycvik2019.pdf

Specializační obor Dětská gynekologie (odbornost 604, L3)
Sonografie je pevnou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou požadovány tyto UZ znalosti a dovednosti:

Minimální počty UZ vyšetření jsou stanoveny:

Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

-

63417: ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V
PORODNICTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ (nositel výkonu L2)
63415: SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE
(vázáno na ,, Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek jeho získání,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63415 ). Certifikát vydává ČGPS :
http://www.gynultrazvuk.cz/certifikat-absolvovani-kurzu.html
63419: ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE (vázáno na ,, Nutnost certifikátu do 1
roku po vydání podmínek jeho získání,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63419 ),
(nositel výkonu L2). Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření
získání certifikátu a pak nejasnou lhůtu 1 roku, kde z formulace není jasno, o jakou
lhůtu se jedná. O jaký jde certifikát ???

Zdroj: VP specializačního oboru Dětská gynekologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/1989-detska-gynekologie.pdf

Základní kmen Urologický (odbornost 706, L2)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů oboru Urologie.
Požadované znalosti a dovednosti v rámci tohoto kmene:

Součástí kmene je i povinný kurz UZ v urologii:

Minimální počty UZ vyšetření nejsou ve VP stanoveny.
Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

Žádný specifický kód pro urologa v přípravě (L2) neexistuje, možné použít pouze nespecifické
kódy viz níže

Zdroj: Základní kmen Urologický, IPVZ, listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4708-urologicky-kmen-2018.pdf

Specializační obor Urologie (odbornost 706, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
UZ je zařazeno do požadovaných teoretických i praktických dovedností již v základním kmeni včetně
specializovaného kurzu Ultrasonografie v urologii.
Minimální počty UZ vyšetření jsou stanoveny:

Zdroj: VP specializačního oboru

Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

51611: PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM
89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )

Zdroj: VP pro obor Urologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5080-urologie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf

Základní kmen Oftalmologický (odbornost 705, L2)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů oboru Oftalmologie.
Požadované znalosti na UZ jsou definovány takto:

Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplně nejsou ve VP stanoveny.
Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

Žádný specifický kód pro oftalmologa v přípravě (L2) neexistuje, možné použít pouze
nespecifické kódy viz níže

Zdroj: Základní kmen Oftalmologický, IPVZ, listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4701-oftalmologicky-kmen-2018.pdf

Specializační obor Oftalmologie (odbornost 705, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
UZ je zařazeno do požadovaných teoretických i praktických dovedností:

Minimální počty UZ vyšetření jsou stanoveny: min. 30 UZ vyšetření bulbu vč. biometrie.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )

Zdroj: VP specializačního oboru Oftalmologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4777-oftalmologie-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf

Základní kmen Všeobecné praktické lékařství
Sonografie není explicitně součástí postgraduálního výcviku lékařů oboru VPL.
VP zmiňuje UZ bez dalších podrobností zde:

a poté zde:

V praktických dovednostech pak nepřímo obsahuje UZ dovednosti zde:
(dle VP Urologický kmen sem jednoznačně UZ
patří)

Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplně nejsou v tomto VP stanoveny.
Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

Žádný specifický kód pro lékaře VLP v přípravě (L2) neexistuje, možné použít pouze
nespecifické kódy viz níže

Zdroj: Základní kmen Všeobecné praktické lékařství, listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4709-vseobecne-prakticke-lekarstvi-zakladni-kmen-2018.pdf

Specializační obor Anesteziologie a intenzivní medicína (odbornost 708,
L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu je zmíněna teoretická znalost neinvazivní monitorace pacientů obecně, ale
bez konkrétní zmínky o UZ, v praktických dovednostech pak ,,UZ diagnostika a neinvazivní
hemodynamika,, bez bližšího popisu.
Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplně nejsou v tomto VP stanoveny.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

DRG kódy 91961,91962,91963 (UZ vyšetření srdce, UZ v intenzivní péči mimo ECHO),
podmínky a popis viz https://www.csarim.cz/sekce/pro-ultrazvukove-metody/
29350: TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING) (vázáno ,,
odborné školení,, ,, = pojem MZ https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29350) Podmínky získání
funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
Z uvedeného však vyplývá, že lékař odbornosti 708 není oprávněn získat tuto funkční
odbornost.

Zdroj: VP specializačního oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4935-anesteziologie-a-intenzivni-medicina-vlastnispecializovany-vycvik-2019.pdf

Specializační obor Dětská neurologie (odbornost 210, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu v teoretických požadavcích v položce diagnostika figuruje UZ:

V praktických dovednostech je pak UZ také uveden:

V rámci povinného kurzu Základy neurologie je pak zahrnuto téma ,,principy a indikace pomocných
vyšetření,,.
Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplně nejsou v tomto VP stanoveny.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

-

89525: DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ (vázáno na ,, zašk.pro práci
s TCD analyzátorem,, = pojem MZ: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89525 ) (nositel
výkonu L2) Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )

Zdroj: VP specializačního oboru Dětská neurologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4767-detska-neurologie-vlastni-specializovany-vycvik2018.pdf

Specializační obor Endokrinologie a diabetologie (odbornosti 104 a 103, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu Endokrinologie je zahrnut 2-týdenní kurz Endokrinologická sonografie a
cílená aspirační biopsie.
V rámci diabetologie je požadována praktická znalost Dopplerovského vyšetření DKK
Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplně nejsou v tomto VP stanoveny.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

14220: PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, ÚTVARŮ V OBLASTI
KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU (podmíněno absolvováním Kurs
Sonografie štítné žlázy oblasti krku, hlavy a aspirační biopsie na akredit.
pracovištích II.typu v endokrinologii 2 týdny, https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/14220)
12220: DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
(možnost i jako ,,funkční specializace,, v jiných oborech,
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/12220)

Zdroj: VP specializačního oboru Endokrinologie a diabetologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4825-endokrinologie-a-diabetologie-vlastni-specializovanyvycvik-2018.pdf

Specializační obor Gastroenterologie (odbornost 105 a 115, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu je UZ nepřímo zmíněn v teoretických znalostech zobrazovacích metod
v oboru. V praktických dovednostech se objevuje povinná dovednost abdominální sonografie.
Minimální počet UZ vyšetření abdominální sonografie je stanoven na 200.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

-

15250: SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM
DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI (vázáno na ,, souhlas
odb. spol. - spec. kurz,, https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/15250 )
O jaký souhlas odborné společnosti a spec.kurs se jedná? Jde o funkční licenci ČLK
v abdominální sonografii (F008)?
15370: PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI
LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU ČÍSLU VÝKONU SONOGRAFIE NEBO CT (nositel
výkonu L2)
15410: ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE (pouze odbornost 115) (vázáno na ,, souhlas
odb. spol. - spec. kurz,, https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/15410 )
Funkční licence ČLK F004 Endoskopická ultrasonografie.

Zdroj: VP specializačního oboru Gastroenterologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4936-gastroenterologie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf

Specializační obor Chirurgie (odbornost 501, L3)
Sonografie je volitelnou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu je zmíněn kurz chirurgické sonografie jako nepovinný volitelný kurz. UZ je
pak ve vzdělávacím programu zmiňován nepřímo jako součást diagnostických metod chirurgických
onemocnění včetně základního urologického vyšetřování .
Minimální počet UZ vyšetření ani jejich náplň není stanoven.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

15370: PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI
LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU ČÍSLU VÝKONU SONOGRAFIE NEBO CT
Tento výkon může provádět i lékař L2 tohoto oboru, ačkoliv pro to nemá dle VP
žádnou kvalifikaci. Existují nějaké konkrétní požadavky na UZ erudici?
51611: PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM
Tento výkon může provádět i lékař L2 tohoto oboru, ačkoliv pro to nemá dle VP
žádnou kvalifikaci. Existují nějaké konkrétní požadavky na UZ erudici?

Zdroj: VP specializačního oboru Chirurgie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4937-chirurgie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf

Specializační obor Kardiochirurgie (odbornost 505, L3)
Sonografie není přímou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu je jsou UZ znalosti nepřímo zmíněny:

Minimální počet UZ vyšetření ani jejich náplň není stanoven.
V rámci praktickou zkoušky je zmíněn rozbor pacienta s echokardiografickými nálezy.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

-

-

89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
O jaké zaškolení se jedná?
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517)
O jaké zaškolení se jedná?
32431: SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ
VADOU (vázáno na ,,licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32431). Dokument
deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou
licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
32433: PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ
VADOU (vázáno na ,,spec.kurs a spec.licence,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32433 ). Dokument deklaruje jako požadavek na
provádění vyšetření získání funkční specializace. Tato však oficiálně pod ČLK
neexistuje. Existuje jinde ???

Zdroj: VP specializačního oboru Kardiochirurgie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4772-kardiochirurgie-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf

Specializační obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
(odbornost 503, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
UZ je zařazeno do požadovaných teoretických i praktických dovedností:

V rámci povinného kurzu je pak možno očekávat zmínku o UZ v povinném kurzu Základy ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí:

Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplň nejsou stanoveny.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

51611: PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM
Požadavky na UZ kompetence nejsou jasně definovány, kvalita vyšetření tedy není zajištěna.

Zdroj: VP specializačního oboru Ortopedie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4822-ortopedie-a-traumatologie-pohyboveho-ustroji-vlastnispecializovany-vycvik-2018.pdf

Specializační obor Otorinolaryngologie a Chirurgie hlavy a krku (odbornost 701,
L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
UZ je zařazeno do požadovaných teoretických i praktických dovedností:

Minimální počty UZ vyšetření ani jejich náplň nejsou stanoveny.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

14220: PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, ÚTVARŮ V OBLASTI
KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU (podmíněno absolvováním Kurs
Sonografie štítné žlázy oblasti krku, hlavy a aspirační biopsie na akredit.
pracovištích II.typu v endokrinologii 2 týdny, https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/14220)

Zdroj: VP specializačního oboru Otorinolaryngologie a Chirurgie hlavy a krku, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4778-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku-vlastnispecializovany-vycvik-2018.pdf

Specializační obor Kardiologie (odbornosti 107 a 117, L3)
Sonografie je přímou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou UZ znalosti přímo obsaženy a to jako praktické znalosti
echokardiografie a teoretické znalosti diagnostických metod v angiologii.
Minimální počet echokardiografických vyšetření je stanoven na 300.
Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

-

-

-

-

89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
O jaké zaškolení se jedná?
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )
O jaké zaškolení se jedná?
17260: ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
17261: SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
17263: SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE
17265: SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ
17266: SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ
17271: VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
17273: VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE
17275: VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ
17276: VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ
17277: INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
32410: SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na
absolvování spec.kurzu: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32410 ), (nositel výkonu
L2). Není konkretizováno, o jaký specializační kurz se jedná, v rámci IPVZ však existuje
Odborná stáž – Prenatální echokardiografie. Jde o tento požadavek ?
32431: SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ
VADOU (vázáno na ,,licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32431). Dokument
deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou
licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
32433: PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ
VADOU (vázáno na ,,spec.kurs a spec.licence,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32433 ). Dokument deklaruje jako požadavek na
provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou licenci se jedná? Jedná se o
F015 Funkční licenci TEE?
17314: INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT) (vázáno na ,,licence pro intervenční
kardiologii,, - tedy na funkční licenci ČLK : https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17314).

Zdroj: VP specializačního oboru Kardiologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4773-kardiologie-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf

Specializační obor Dětská kardiologie (odbornosti 302 a 312, L3)
Sonografie je přímou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou UZ znalosti přímo obsaženy a to jako praktické znalosti
echokardiografie.
Minimální počet echokardiografických vyšetření je stanoven:

Lékař specialista je pak oprávněn provádět a vykazovat tato specifická vyšetření:
-

-

-

-

-

-

-

-

89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
O jaké zaškolení se jedná?
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )
O jaké zaškolení se jedná?
17260: ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na ,,funkční specializace,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17260). Dokument deklaruje jako požadavek na
provádění vyšetření získání funkční specializace. Tato však oficiálně pod ČLK
neexistuje. Existuje jinde ???
17261: SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na ,,licence, funkční
specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17261). Dokument deklaruje jako
požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou licenci se
jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17263: SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE (vázáno na ,,funkční
specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17263).. Dokument deklaruje jako
požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. Tato však oficiálně
pod ČLK neexistuje. Existuje jinde ???
17265: SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ (vázáno na ,,funkční
specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17265). Dokument deklaruje jako
požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. Tato však oficiálně
pod ČLK neexistuje. Existuje jinde ???
17266: SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ (vázáno na
,,funkční specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17266). Dokument
deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou
licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17271: VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na ,,licence,
funkční specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17271 Dokument

-

-

-

-

-

-

-

deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou
licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17273: VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE (vázáno na ,,funkční s
pecializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17273 Dokument deklaruje jako
požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou licenci se
jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17275: VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ (vázáno na
,,funkční specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17275). Dokument
deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou
licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17276: VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ
(vázáno na ,,funkční specializace,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17276).
Dokument deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční
specializace. O jakou licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17277: INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
32410: SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na
absolvování spec.kurzu: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32410 ), (nositel výkonu
L2). Není konkretizováno, o jaký specializační kurz se jedná, v rámci IPVZ však existuje
Odborná stáž – Prenatální echokardiografie. Jde o tento požadavek ?
32420: SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
32431: SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ
VADOU (vázáno na ,,licence,,: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32431). Dokument
deklaruje jako požadavek na provádění vyšetření získání funkční specializace. O jakou
licenci se jedná? Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
32433: PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ
VADOU (vázáno na ,,spec.kurs a spec.licence,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/32433 ). Dokument deklaruje jako požadavek na
provádění vyšetření získání funkční specializace. Jedná se o F015 Funkční licenci TEE?
17314: INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT) (vázáno na ,,licence pro intervenční
kardiologii,, - tedy na funkční licenci ČLK : https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17314).

Zdroj: VP specializačního oboru Dětská kardiologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2238-vp-detska-kardiologie-cerven-2015.pdf

Specializační obor Nefrologie
Sonografie je přímou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou UZ dovednosti přímo obsaženy:

Minimální počet UZ vyšetření ani jejich náplň není ve VP stanovena.
Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

Žádný specifický kód pro nefrologa (L3) neexistuje, možné použít pouze nespecifické kódy viz
níže

Zdroj: VP specializačního oboru Nefrologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4938-nefrologie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf

Specializační obor Pneumologie a ftizeologie (pouze odbornost 215, L3)
Sonografie je přímou součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu mohou být UZ znalosti a dovednosti nepřímo obsaženy pod pojmem jiné
zobrazovací metody. Konkrétní popis však nenajdeme.
Minimální počet UZ vyšetření je stanoven na 30 samostatných zhodnocení sonografie hrudníku.
Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

25128: ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE – EBUS (vázáno na ,,kurz v broncholog.
ultrasonografii, licence rigidní a intervenční bronchologie,, https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/25128)

Zdroj: VP specializačního oboru Pneumologie a ftizeologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5035-pneumologie-a-ftizeologie-vlastni-specializovany-vycvik2019.pdf

Specializační obor Revmatologie
Sonografie není součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou uvedeny UZ znalosti – indikace a zhodnocení nálezů. V rámci
dovedností nalezneme techniky intraartikulárních punkcí, ovšem bez zmínky UZ navigace.
K vlastnímu praktickému provedení UZ revmatology se tedy VP nevyjadřuje.
Minimální počet UZ vyšetření ani jejich náplň není stanoveno.
Lékař po absolvování tohoto kmene je pak oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

Žádný specifický kód pro revmatologa (L3) neexistuje, možné použít pouze nespecifické kódy
viz níže

Zdroj: VP specializačního oboru Revmatologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4780-revmatologie-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf

Angiologie (odbornost 102, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou uvedeny požadované UZ dovednosti:

Minimální počty UZ vyšetření jsou stanoveny:

Lékař specialista je oprávněn provádět a vykazovat tato vyšetření:
-

-

-

-

29310: DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN (vázáno na ,,odborné školení,, :
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29310) Podmínky získání funkční odbornosti
k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
89525: DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ (vázáno na ,, zašk.pro práci
s TCD analyzátorem,, = pojem MZ: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89525 ) (nositel
výkonu L2) Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
12260: TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ TEPEN Á 10 MINUT
12261: TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A D
OPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
O jaké zaškolení se konkrétně jedná?
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517)
O jaké zaškolení se konkrétně jedná?

Zdroj: VP specializačního oboru Angiologie, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/1982-angiologie.pdf

Vnitřní lékařství (odbornost 101, L3)
Sonografie je součástí postgraduálního výcviku lékařů v tomto oboru.
Ve vzdělávacím programu jsou uvedeny požadované UZ dovednosti: punkce ascitu a pleurální punkce
(ale bez specifikace nutnosti umění UZ navigace k těmto výkonům)
Požadavky na vzdělání jsou absolvování UZ kurzu s touto náplní:

,,Po doplnění teoretických a praktických znalostí a dovedností na akreditovaném pracovišti může
lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřního lékařství provádět výkony: transthorakální
echokardiografie, břišní sonografie, ultrasonografická vyšetření tepen a žil krku a končetin, štítné
žlázy, svalů, kloub a lymfatických uzlin. ,,
Dle sdělení představitelů sonografie v tomto oboru je již nyní nově do VP zakomponován povinný 2denní kurz POCUS, další praxe probíhá na vlastním pracovišti pod dohledem školitele. Další konkrétní
podmínky však stanoveny nejsou.
UZ kompetence specialisty po absolvování VP dle dokumentu jsou:
-

-

-

-

-

15370: PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI
LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU ČÍSLU VÝKONU SONOGRAFIE NEBO CT (od
odbornosti L2)
Jsou kromě absolvování výše zmíněného kurzu nějaké další podmínky/minima
vyšetření požadované k atestaci z oboru?
12220: DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
(možnost i jako funkční specializace v jiných oborech,
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/12220)
O kterou funkční specializaci se konkrétně jedná a jak ji lze získat?
89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
O jaké zaškolení se konkrétně jedná?
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 )
O jaké zaškolení se konkrétně jedná?
17260: ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na ,,funkční specializace,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17260). ). Dokument deklaruje jako požadavek na

provádění vyšetření získání funkční specializace. Tato však oficiálně pod ČLK
neexistuje. Existuje jinde ???
Zdroj: VP specializačního oboru Vnitřní lékařství, IPVZ , listopad 2019
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4942-vnitrni-lekarstvi-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf

Všechny obory pak mohou využívat také nespecifické kódy:
-

09135: UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH (nositel výkonu L2)
09137: UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH (nositel výkonu L2)
09139: UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH (nositel výkonu L2)
9141: UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ (nositel výkonu L2)

Vzdělávací programy, které explicitně nezmiňují sonografii/ultrazvuk ve svých
vzdělávacích programech:
Interní základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4696-interni-kmen-2018.pdf - bez jasné konkrétní zmínky o UZ
dovednostech, zmíněny pouze teoretické znalosti indikace a interpretace zobrazovacích vyšetření.

Anesteziologický základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4691-anesteziologicky-kmen-2018.pdf - ve vzdělávacím
programu je zmíněna monitorace pacientů obecně, ale bez konkrétní zmínky o UZ.

Dermatovenerologický základní kmen:
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4692-dermatovenerologicky-kmen-2018.pdf - vzdělávací
program je zcela bez zmínky o UZ diagnostice.
Chirurgický základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4695-chirurgicky-kmen-2018.pdf - VP zmiňuje ,,znalosti
zobrazovacích metod v diagnostice,, bez další jasné specifikace ve vztahu ke konkrétním metodám a
hloubce znalostí, v části dovedností pak není problematika zobrazovacích metod zmíněna vůbec.

Kardiochirurgický základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4697-kardiochirurgicky-kmen-2018.pdf - VP zmiňuje ,,znalosti
a dovednosti vyšetřovacích metod v KCH,, pouze touto obecnou větou bez bližšího popisu.

Maxilofaciálně-chirurgický základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4698-maxilofacialnechirurgicky-kmen-2018.pdf- VP zmiňuje
,,znalosti o současných vyšetřovacích metodách používaných v oboru, jejich významu a
diagnostických možnostech,, bez dalšího bližšího popisu, v praktických dovednostech se UZ
neobjevuje.

Neurochirurgický kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4699-neurochirurgicky-kmen-2018.pdf - VP zmiňuje pouze
obecně znalosti vyšetřovacích metod v úrazové chirurgii a neurologii vč. zobrazovacích metod, bez
konkretizace ve vztahu k UZ.

Ortopedický základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4702-ortopedicky-kmen-2018.pdf - VP zmiňuje UZ při zapojení
fantazie takto:

, bez konkrétní zmínky o UZ.

ORL základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4703-otorinolaryngologicky-kmen-2018.pdf - VP zmiňuje UZ
při zapojení fantazie takto:

, bez konkrétní zmínky o UZ.

Pediatrický základní kmen
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4705-pediatricky-kmen-2018.pdf - VP zmiňuje využití postupů
rychlé diagnostiky POCT bez jasné další specifikace. V rámci požadovaných znalostí pak zmiňuje

, v praktických dovednostech pak pouze indikace a interpretace zobrazovacích vyšetření, ne jejich
provedení. Při zapojení fantazie pak ještě

, bez konkrétní zmínky o UZ.

Specializovaný vzdělávací program Cévní chirurgie (odbornost 504, L3)
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5051-cevni-chirurgie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf ve vzdělávacím programu je mezi teoretickými znalostmi umíněn UZ touto větou

, v praktických dovednostech UZ zmíněn není.
Lékař specialista je však dle seznamu zdravotních výkonů oprávněn provádět a vykazovat tato
vyšetření:
-

12260: TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ TEPEN Á 10 MINUT
12261: TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT

Existují výkony, které může lékař specialista provádět a vykazovat, avšak bez jakéhokoliv určení
požadavků na výuku a praxi v sonografii.

Specializovaný vzdělávací program Dermatovenerologie (odbornost 404, L3)
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4765-dermatovenerologie-vlastni-specializovany-vycvik2018.pdf - bez zmínky o UZ diagnostice
Lékař specialista je však dle seznamu zdravotních výkonů oprávněn provádět a vykazovat tato
vyšetření:
-

-

89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
O jaké jde zaškolení konktrétně?
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517)
O jaké jde zaškolení konktrétně?

Existují výkony, které může lékař specialista provádět a vykazovat, avšak bez jakéhokoliv určení
požadavků na výuku a praxi v sonografii.

Specializovaný vzdělávací program Geriatrie
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4768-geriatrie-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf - bez
zmínky o UZ diagnostice

Specializovaný vzdělávací program Hematologie a transfuzní lékařství
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4769-hematologie-a-transfuzni-lekarstvi-vlastnispecializovany-vycvik-2018.pdf- bez zmínky o UZ diagnostice

Specializovaný vzdělávací program Infekční lékařství
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4771-infekcni-lekarstvi-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf
- bez zmínky o UZ diagnostice

Specializovaný vzdělávací program Klinická onkologie
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4775-klinicka-onkologie-vlastni-specializovany-vycvik-2018.pdf
- ve VP je zmíněna znalost principů, klinického využití a limitací UZ vyšetření, ne přímo jeho
dovednost.
Specializovaný vzdělávací program Maxilofaciální chirurgie
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4824-maxilofacialni-chirurgie-vlastni-specializovany-vycvik2018.pdf- bez přímé zmínky o UZ diagnostice

Specializovaný vzdělávací program Neurochirurgie (odbornost 506, L3)
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5034-neurochirurgie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf UZ nepřímo zmíněn v rámci znalostí dg. smrti mozku
Lékař specialista (odbornost 209) je však dle seznamu zdravotních výkonů oprávněn provádět a
vykazovat tato vyšetření:
-

-

56448: INTRAOPERAČNÍ NEUROSONOGRAFIE - Á 10 MINUT
29330: TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE – TCCS (vázáno ,, odborné
školení,, ,, = pojem MZ https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29330, viz níže)
Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
29350: TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING) (vázáno
,, odborné školení,, ,, = pojem MZ https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29350) Podmínky

získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html

Specializovaný vzdělávací program Neurologie (odbornost 209, L3)
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5004-neurologie-vlastni-spcializovany-vycvik-2019.pdf - bez
zmínky o UZ diagnostice
Lékař specialista (odbornost 209) je však dle seznamu zdravotních výkonů oprávněn provádět a
vykazovat tato vyšetření:
-

-

-

-

-

29310: DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN (vázáno na ,,odborné školení,, :
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29310) Podmínky získání funkční odbornosti
k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
29330: TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE – TCCS (vázáno ,, odborné
školení,, ,, = pojem MZ https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/29330)
Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
89525: DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ (vázáno na ,, zašk.pro práci
s TCD analyzátorem,, = pojem MZ: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89525 ) (nositel
výkonu L2) Podmínky získání funkční odbornosti k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
89515: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A
DOPPLEROVSKÉ (vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89515)
89517: UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
(vázáno na ,,zaškolení v UZ diagnostice,, = pojem MZ:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/89517 ) Podmínky získání funkční odbornosti
k tomuto výkonu jsou zde:
http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html

Specializovaný vzdělávací program Nukleární medicína
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4821-nuklearni-medicina-vlastni-specializovany-vycvik2018.pdf - součástí VP je absolvování kurzu Základy radiologie, který teoreticky pojednává i o UZ

Specializovaný vzdělávací program Pediatrie (odbornost 301, L3)
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4943-pediatrie-vlastni-specializovany-vycvik-2019.pdf - bez
zmínky o UZ diagnostice
Lékař specialista je však dle seznamu zdravotních výkonů oprávněn provádět a vykazovat tato
vyšetření:
-

17260: ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (vázáno na ,,funkční specializace,,:
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/17260). Jedná se však o subspecializaci Dětská
kardiologie s vlastními podmínkami, viz výše.

Specializovaný vzdělávací program Plastická chirurgie
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4823-plasticka-chirurgie-vlastni-specializovany-vycvik2018.pdf - bez zmínky o UZ diagnostice, nepřímo v monitoraci vitality laloků

Specializovaný vzdělávací program Rehabilitační a fyzikální medicína
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4940-rehabilitacni-a-fyzikalni-medicina-vlastni-specializovanyvycvik-2019.pdf - bez přímé zmínky o UZ, ten pouze nepřímo v povinných kurzech jako součást
zobrazovacích metod. Dle VP bez aktivního použití UZ v tomto oboru.

Specializovaný vzdělávací program Urgentní medicína
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5017-urgentni-medicina-vlastni-specializovany-vycvik2019.pdf - zmínka pouze o znalostech základních principů a indikací sonografie

Specializovaný vzdělávací program Všeobecné praktické lékařství
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/3612-vseobecne-prakticke-lekarstvi-2018-vlastnispecializovany-vycvik.pdf - bez přímé zmínky o UZ

Pod hlavičkou ČLK je vytvořen systém funkčních licencí respektovaný zdravotními pojišťovnami:
Popis:
Podmínky pro udělení licencí zahrnují nutnost předchozího získání specializace v příslušných oborech
(licence tedy nejsou volně dostupné všem odbornostem). Licence slouží k certifikaci k dané metodě
v oborech, které již primárně tuto metodu neobsahují ve svém postgraduální vzdělávacím programu.
Funkční licenci může získat jen lékař s licencí ČLK k výkonu funkce vedoucí lékař – primář,
vykonávajícím danou metodu po dobu minimálně 5 let pod odhledem kompetentního nadřízeného a
současně s platným pracovně právním vztahem k akreditovanému zařízení. Podmínky jsou tedy značně
omezující a dle mého nemá mnoho z nich nic společného s odbornou úrovní uchazeče.
Funkční licence je bohužel postavena na úroveň funkce školitele na akreditovaném pracovišti. Jedná
se tedy o potvrzení statutu školitele, ne o pouhé potvrzení dosažení úrovně kompetencí pro
samostatný výkon praxe v dané metodě, která není samozřejmou součástí postgraduálních výuky a
kompetencí získaných atestací v příslušném oboru.

Zdroj: stránky ČLK,
novely-100388.pdf

http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/352012-sp-c-12-funkcni-licence-navrh-

Jednotlivé funkční licence obsahující UZ diagnostiku a jejich náplň:

F004 Endoskopická ultrasonografie
Podmínky:
-

Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství,
chirurgie nebo radiodiagnostika.
Absolvování speciálního kurzu na školicím pracovišti.
Držení funkční specializace pro provádění esofagogastroduodenoskopie.

F008 Abdominální ultrasonografie
Podmínky:
-

Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství,
chirurgie, pediatrie.
Absolvování kurzu na školicím pracovišti.
Doporučený minimální počet výkonů je 1000 výkonů.

Lékař v atestační přípravě má předepsáno 200 vyšetření transabdominální sonografií. Zde je
1000 výkonů. Funkční licence je tedy pro gastroenterologa nástavbou, VP gastroenterologie
však definuje minimum nutných vyšetření k získání základní erudice na 200 (a s tím spojenou
možnost provádět výkon bez odborného dozoru a ten i vykazovat).

F015 Transesofageální echokardiografie
Podmínky:

-

Základní podmínkou je získání licence z oboru kardiologie, případně splnění podmínek pro
udělení licence z oboru kardiologie.
Minimálně 2000 provedených samostatných echokardiografických vyšetření
Absolvování kurzu na školicím pracovišti pro transesofageální echokardiografii v trvání
minimálně jednoho měsíce.
Minimálně 25 provedených výkonů transesofageální echokardiografie.

Zdroj: Příloha č. 1 Stavovského předpisu České lékařské komory č. 12

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP vydává certifikaci Funkční odbornost
v neurosonologii : http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/funkcni_main.html
Pro zařazení do vzdělávání v této odbornosti je vyžadována specializovaná způsobilost v oboru
neurologie, radiologie, interny, neurochirurgie, cévní chirurgie, angiologie, kardiologie, kardiochirurgie
nebo zařazení do atestační přípravy v těchto oborech a úspěšné absolvování základního atestačního
kmene
Získání odbornosti je mimo jiné podmíněno:
-

Absolvováním minimálně 15-denního kurzu „Duplexní sonografie krčních tepen“,
„Transkraniální barevná duplexní sonografie“, event. „Transkraniální dopplerometrie“
Úspěšného absolvování testu
Minimem samostatně provedených 300 duplexních ultrazvukových vyšetření krčních tepen a
300 transkraniálních duplexních nebo dopplerometrických vyšetření, společně se vzorkem
alespoň 20 anonymizovaných protokolů s nálezy, popisem a závěrem vyšetření. Minimálně u
50 vyšetření musí být doložena korelace s jinou radiodiagnostickou metodou.

Pro udržení odbornosti je vyžadováno:
-

V průběhu prvních 5 let od získání funkční odbornosti je doporučeno provedení nejméně 200
samostatných vyšetření ročně nebo minimálně 1000 vyšetřených pacientů za období
následných 5 let. Dále je doporučena korelace ultrazvukových nálezů s jinou
radiodiagnostickou metodou (CTA, MRA nebo DSA) minimálně ve 100 případech.

V rámci této funkční odbornosti
neurosonologických metod:
-

získává

lékař

způsobilost

k provádění

Duplexní ultrazvuková vyšetření krčních tepen (kódy vyšetření 29310, 89517)
Transkraniální dopplerometrie (kód vyšetření 89525)
Transkraniální barevná duplexní sonografie (kód vyšetření 29330)
Transkraniální sonografie – vyšetření mozku (kód vyšetření 09135)

následujících

-

Transkraniální dopplerovský monitoring (kód vyšetření 29350)
Duplexní sonografické vyšetření orbity (kódy vyšetření 09137, 09139)
Sonografické vyšetření periferních nervů a muskuloskeletální soustavy (kódy vyšetření 09135,
09137, 09139).

Nutno podotknout, že systém je propracovaný a odpovídá pojetí výuky EFSUMB. Zároveň však
z obsahu kurikula nevyplývá, kde lékaři získají erudici k provádění sonografického vyšetření periferních
nervů a muskuloskeletální soustavy, k čemuž jim tato odbornost pak dává vyšetřovací a vykazovací
pravomoci.

Poznámky
V popisech kódů v seznamu výkonů se objevuje u kódu 12220 (DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ
PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)) jako možnost získání funkční specializace
k těmto výkonům i mimo specializace, které jsou pevnými nositeli výkonu.
Výkony 63411 a 63413 (SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU
TĚHOTENSTVÍ a SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. - 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ)
jsou také podmíněny získáním funkční specializace. Takovéto funkční specializace však nejsou
dohledatelné mezi funkčními licencemi ČLK ani v rámci angiologické či gynekologicko-porodnické
společnosti.

Tam, kde neexistuje speciální kód pro lékaře L3 - Pokud výkon provede lékař L3, je pro ZZ
výkon nevýhodný, protože neumožňuje uhradit reálnou cenu lékařovy práce. Logickým
důsledkem může být ponechávání těchto vyšetření jen na lékařích L2, což však je dle VP
garantováno jako kvalitní a plnohodnotné vyšetření.

