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Funkční odbornost v oboru neurosonologie, 8. 4. 2016 
 

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP s plnou podporou výboru České 

neurologické společnosti ČLS JEP ustanovila v rámci funkčních odborností pro neurologické 

diagnostické metody funkční odbornost v oboru neurosonologie. Jedná se o jediné osvědčení České 

neurologické společnosti ČLS JEP, garantující schopnost ultrazvukových vyšetření tepenného a 

žilního systému v jeho extrakraniální části, orbity a oftalmické cirkulace, intrakraniálního cévního 

systému a ultrazvukové vyšetření mozku přes intaktní lebku u pacientů s neurologickým 

onemocněním. 

 

Nositelé funkční odbornosti v oboru neurosonologie jsou schopni a oprávněni provádět následující 

ultrazvuková vyšetření: 

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) 
Transkraniální dopplerovský monitoring (kód vyšetření 29350) 
Duplexní sonografické vyšetření orbity (kódy vyšetření 09137, 09139) 

 

V průběhu roku 2015 byla udělena funkční odbornost v oboru neurosonologie celkem 105 lékařům, 

kteří představují základní síť lékařů provádějících neurosonologická vyšetření a pokrývající celou 

Českou republiku. Získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie je přístupné dalším lékařům 

s požadovaným vzděláním a praxí, kteří složí zkoušku. 

 

Česká neurologická společnost ČLS JEP důrazně doporučuje provedení duplexního ultrazvukového 

vyšetření krčních tepen a transkraniální barevné duplexní sonografie u pacientů v sekundární prevenci 

cévní mozkové příhody, transkraniální barevné duplexní sonografie nebo transkraniální sonografie – 

vyšetření mozku u pacientů s onemocněním centrální nervové soustavy a  transkraniální barevné 

duplexní sonografie nebo transkraniální dopplerometrie při stanovení smrti mozku pouze 

sonografisty, kteří jsou nositeli funkční odbornosti v oboru neurosonologie. V případě sonografického 

vyšetření jinými lékaři nemůže Česká neurologická společnost ČLS JEP garantovat dostatečnou 

kvalitu provedeného vyšetření. 

 

 
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 

předseda České neurologické společnosti ČLS JEP 


