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Zasady przyznawania i przedłużania  
Certyfikatu  

Podstawowego Badania Serca Płodu  
Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej  
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 

 

Certyfikat  może uzyskać lekarz, specjalista lub specjalizujący się w 
następujących dziedzinach: ginekologia i położnictwo, kardiologia dziecięca, 
pediatria, neonatologia, radiologia,  genetyka kliniczna, spełniający poniższe 
kryteria: 

 

1. Udział w minimum jednym kursie  echokardiografii / kardiologii 
prenatalnej, organizowanym przez SEPiKP PTU lub Referencyjny Ośrodek 
Kardiologii Prenatalnej (poprzednio ośrodek typu C). 
 

2. Udział w minimum jednej konferencji dotyczącej kardiologii prenatalnej. 
 

3. Udział w kursie ultrasonografii położniczej organizowanym przez Sekcję 
Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego lub Sekcję 
Położnictwa, Ginekologii i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego . 
 

4. Szkolenie indywidualne w Referencyjnym Ośrodku Kardiologii Prenatalnej 
(poprzednio ośrodek typu C) - minimum 5 dni.  

 

5. Wykonanie i przesłanie do weryfikacji obrazów w wersji elektronicznej  
minimum 10 badań prawidłowego serca płodu, po 14 obrazów do każdego 
badania, z następującymi skanami struktur krążenia płodu.  
a. w obrazowaniu dwuwymiarowym: 

- jama brzuszna: położenie żołądka, wątroby oraz aorty i żyły głównej 
  dolnej, 
- klatka piersiowa z oceną wielkości serca  (wskaźnik Ha/Ca) oraz osi serca 

- prawidłowy obraz czterech jam serca (obraz dual 2D + CD) 
- droga odpływu lewej komory - LVOT (obraz dual 2D + CD), 



2 
 

- droga odpływu prawej komory - RVOT (obraz dual 2D + CD) 
- trzy naczynia w śródpiersiu głównym (tętnica płucna, aorta, żyła główna 
  górna (obraz dual 2D +CD) 
- spływ żył systemowych w przekroju strzałkowym, 
- łuk aorty w przekroju strzałkowym 
-  łuk przewodu tętniczego w przekroju strzałkowym,  
- spływ żył płucnych do lewego przedsionka (obraz dual 2D +CD) 

b. badanie metodą Dopplera pulsacyjnego 
- przepływ przez zastawkę mitralną  
- przepływ przez zastawkę trójdzielnę 
- przepływ przez zastawkę aortalną 
- przepływ przez zastawkę płucną 

Powyższe elementy badania echokardiograficznego należy  przesłać do 
weryfikacji w formie elektronicznej, na poszczególnych skanach powinny 
znajdować się: nazwisko lekarza wykonującego badanie, inicjały ciężarnej, 
wiek płodu w tygodniach, data badania oraz  opis rejestrowanych struktur.  

Wzór obrazów  jest dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonografii zakładka Sekcja Echokardiografii Płodowej i Kardiologii 
Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 
https://www.usg.com.pl. 

6. Przesłanie dokumentacji  minimum piętnastu patologii układu krążenia 
płodu do siedziby Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego 
Towarzystwa Ultrasonograficznego.  
03-680 Warszawa, ul Agatowa 10. 
Dokumentacja zostanie zweryfikowana przez jeden z  Referencyjnych  
Ośrodków Kardiologii Prenatalnej (poprzednio ośrodek typu C). 
Dokumentację należy przesłać łącznie z danymi dotyczącymi losów 
płodu/noworodka, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.  
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Do  patologii kardiologicznych płodu, warunkujących uzyskanie  
Certyfikatu  zaliczamy: 

a.  Strukturalne wady serca.   
b. Arytmie płodu: pod warunkiem określenia ich rodzaju (częstoskurcz, 

trzepotanie lub migotanie przedsionków, całkowity blok przedsionkowo – 
komorowy z określeniem czy z wadą strukturalną, czy nie). 

c. Zmiany czynnościowe : przedwczesna istotna restrykcja przewodu 
tętniczego, niewydolność krążenia u płodu. 

d. Kardiomiopatie. 

Nie zaliczamy do patologii kardiologicznej, warunkującej uzyskanie 
Certyfikatu takich anomalii jak:  

a. zespół przetoczenia pomiędzy bliźniętami – TTTS 
b. zespół odwróconej perfuzji tętnicznej- TRAP 
c. arytmie o charakterze skurczów dodatkowych 
d. zmiany czynnościowe w sercu płodu: nieistotna niedomykalność zastawki 

trójdzielnej, fizjologiczna ilość płynu w worku osierdziowym, łagodna 
kardiomegalia, łagodny przerost mięśnia sercowego 
 

Dokumentację elektroniczną patologii kardiologicznych płodu stanowią:  
- cyfrowy zapis video 
- obraz cyfrowy  z użyciem M- mode  i/lub Dopplera pulsacyjnego w 
przypadku zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-
komorowego.  

 
Na poszczególnych skanach powinny znajdować się: nazwisko lekarza 

wykonującego badanie, inicjały ciężarnej, wiek płodu w tygodniach, data 
badania oraz  opis rejestrowanych struktur.  

 

Dokumentację należy przekazać na CD lub pendrive do Siedziby Sekcji 
Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego, Agatowa 10, 03-680 Warszawa.   
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Lista Referencyjnych Ośrodków Kardiologii Prenatalnej:  

 

 Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP 
o Kierownik Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel 
o Adres:  ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa 
 
 Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP/ Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad 

Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
o Kierownik- Prof. dr hab. Maria Respondek-Liberska 
o Adres: ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź 

 
 Poradnia Patologii Ciąży, Kardiologii Prenatalnej i Diagnostyki Wad Płodu, 

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej 
o Kierownik: dr hab. n. med.  Agata Włoch 
o Adres:  ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska  
 
 Pracownia Echokardiografii Płodu Centrum Medycznego Ujastek  
o Kierownik : dr n. med. Beata Radzymińska-Chruściel 
o Adres: ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków 

 
 

7. Dostarczenie niezbędnych dokumentów (list przewodni z podaniem miejsca 
pracy lekarza, CV, kserokopii zaliczonych kursów, dokumentację cyfrową  z 
badań 10 zdrowych płodów, dokumentację cyfrową 15 przedstawionych 
patologii). 

 
8. Zaliczenie ustnego egzaminu teoretycznego i praktycznego  z 

echokardiografii prenatalnej przed komisją powołaną przez Zarząd SEiKP 
PTU.  

 
Certyfikat będzie  podpisywany przez trzy osoby z Zarządu Sekcji 
Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej (przewodniczącego, jednego z 
zastępców oraz członka) 2 x w roku (do 30 czerwca oraz do 30 grudnia).  
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Certyfikat Podstawowy ma ważność 5 lat, a jego przedłużenie można 
uzyskać poprzez udokumentowanie udziału w min. dwóch kolejnych 
kursach / konferencjach z zakresu echokardiografii prenatalnej i 
udokumentowanie kolejnych 15 patologii kardiologicznych  (jak wyżej). 

 

Lista lekarzy z Certyfikatem Podstawowym będzie uaktualniana 2 x w roku 
na stronie internetowej,  w zakładce SEiKP PTU  https://www.usg.com.pl 
Certyfikaty będą numerowane. 

Lekarz z Certyfikatem Sekcji poza potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji w 
przypadku problemu medyczno-prawnego dotyczącego diagnostyki z 
zakresu kardiologii prenatalnej może się ubiegać o ekspertyzę ze strony 
Zarządu Sekcji.  
 
Powyższy certyfikat nie upoważnia do udzielnia konsultacji z zakresu 
kardiologii prenatalnej. 

 


