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K rukám: výboru Cerebrovaskulární sekce  

        České neurologické společnosti ČLS JEP 

 

Žádost 

o udělení funkční odbornosti v oboru neurosonologie 

 

Žádám o udělení funkční odbornosti v oboru neurosonologie. Dokumenty, které jsou 

podmínkou k výkonu neurosonologických metod a získání funkční odbornosti v oboru 

Neurosonologie (viz přílohu) přikládám. Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

Neurosonologická vyšetření provádím od roku: …………. 

Doposud jsem samostatně provedl (-a): - …::…  duplexních vyšetření krčních tepen 

    - …::…  transkraniálních duplexních vyšetření  

    - …::…  transkraniálních doplerometrických vyšetření 

Počet neurosonologických vyšetření korelovaných s jinou radiodiagnostickou metodou: …..... 

 

Jméno, příjmení, titul:  …………………………………………. 

r.č.:  …………………………………………………………….. 

Adresa bydliště:  ……………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………….. 

Email:  ………………………………………………………….. 

 

V …………………….., dne  …………………….. 

Podpis: ……………….. 

 

Vyjádření komise Cerebrovaskulární sekce:            

Doporučujeme / nedoporučujeme* udělení funkční odbornosti v oboru neurosonologie. 

 

V …………………….., dne  …………………….. 

Podpis: ………………………………………………………………………………….. 

* nehodící se škrtněte 
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Přílohy: 

1. Doklad o zaplacení poplatku za vydání funkční odbornosti ve výši 2500,- Kč. Platba 

musí být provedena bankovním převodem na účet ČNS ČLS JEP (podklady k platbě 

budou uchazeči zaslány po přijetí Přihlášky k testu pro získání funkční odbornosti 

v neurosonologii). 

2. 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, 

případně splnění podmínek pro udělení licence ČLK z těchto specializačních oborů. 

3. Potvrzení o absolvování kurzů „Duplexní sonografie krčních tepen“, „Transkraniální 

barevná duplexní sonografie“ anebo „Transkraniální dopplerometrie“ 

4. Seznam pacientů, u kterých vykonal samostatně minimálně 300 duplexních 

ultrazvukových vyšetření krčních tepen a 300 transkraniálních duplexních nebo 

dopplerometrických vyšetření 

5. 20 anonymizovaných neurosonologických protokolů s nálezy, popisem a závěrem 

vyšetření 

6. 50 neurosonologických vyšetření (formou seznamu nebo publikovanou studií) s 

doloženou korelací s jinou radiodiagnostickou metodou (výpočetně tomografickou 

angiografií [CTA], magneticko-rezonanční angiografií [MRA] nebo digitální 

subtrakční angiografií [DSA])  

7. Doklad o úspěšném absolvování písemné zkoušky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost včetně všech potřebných dokumentů předejte osobně členům zkušební komise výboru 

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP po úspěšném vykonání písemné 

zkoušky. 


