Zápis ze schůze výboru ČGPS ze dne 29.11.1997

konané ve školícím středisku GRADUA u Sanatoria Pronatal
Nepřítomni, omluveni: Čepický, Malík, Uzel, Unzeitig
Hosté: Königsmarková, Štromerová, Dorazilová - Česká asoci- ace porodních asistentek, Karásková
MZd.
Program:
1. Přivítání zástupců asociace porodních asistentek
2. Kontrola zápisu 21.6.1997 - Mardešič, Čech, Tošner: - standardy výkonů odeslány na MZd.
odsouhlaseno.
3. Korespondenční zápis - dodržovat formální kázeň sekcí společnosti.
4. Členská základna 1432 členů, nové přihlášky - 35 přihlášek - přijati ke dnu 1.1.1998, odsouhlaseno.
Asi 50 členů neplatí členské příspěvky - pí. Týčová bude kontaktovat INRES a poslední výzvu
doporučeným dopisem odešle - poslední upomínka, pokud nezaplatili, přestanou být členy
společnosti. Čestné členství - aktualizace seznamu členů. Návrhy na zahájení jmenování
profesorů:,stávjící věkkový průměr je 70,2 let, 25 profesorů. Pouze 6 není v důchodovém věku, z nich
jen 4 učí na lékařských fakultách. Rokyta a Čech zjistí podmínky pro jmenovací řízení profesorů a
doporučí zahájit jmenovací řízení těm, kteří tyto podmínky naplňují.
5. Finance: celkový zůstatek na účtu ČGPS ke dni 30.9.1997 je 255.723,. Kč (včetně majetu všech
sekcí). Vybírání příspěveku sekcemi je možný jen na konkrétní činnosti /časopis a jeho režie.../,
variabilní symbol pro tuto aktivitu nutno zajistit na ČLS (zařídí Tošner) a veškeréé financování pak
musí být vedeno pod tímto v.s., zůstatky zůstávajístávají sekcí po zdanění, ale jen ve vnitřní finančí
evidenci ČGPS. Jelikož systém vedení účetníctví v ČLS je velice neprůhledný a neumožňuje
samostatné vedení majetku sekcí, je nutné inicializovat změny v systému hospodaření celé ČLSJEP.
Příspěvky do odbor- ných mezinárodních organizací si budou sekce hradit samy. Z majetku ČGPS se
uhradí jen příspěvky za 60 členů pro FIGO a 3 členovy pro EAGO. Příspěvek do UPIGO: jelikož se
jedná o profesní organizaci, je navrženo, aby příspěvek hradila LK, zajistí Hořejší. Příspěvek činí 850,SFr. Delegáti do EAGO budou Hořejší, Tošner a Unzeitig, do UPIGO Koprnická, Zábranský a dále
bude pověřen Kudela. Ten by se měl zúčastnit mimořádného zasedání UPIGO 17.1.1998. V r. 1997
činí členské příspěvky do 31.9.1997 - 150.650,-.
6. Sekce ambulantních gynekologů - 160 členů zakládajících, 9 členů výboru. Náplň činnosti sekce - u
Hlaváčkové. Konference - poslední týden v dubnu 1998. Hlaváčková za- jistí s Tošnerem koordinaci
termínu s jiným akcemi ČGPS a požádá o rozočet a variabilní číslo akce.
7. Česká asociace porodních asistentek . Podána informace, navázán mezinárodní kontakt. Jsou
účastníky dohodovacího řízení, návrh na kódy pro porodní asistentky - odesláno Klikarovi. Činnost by
měla vycházet z mezinárnodní definice činnosti a práce porodních asistentek. Uporozněno na
diskrepance ve Vyhláškách. Materiál předán Hořejšímu. Diskuze k vývoji a směru v porodnictví v
malých zařízeních - vedení fyziologických porodů porodními asistentkami. Zdůraz- něna právní
odpovědnost, která je vždy na lékařích. Naopak pozitivum v následné home care v poporodní péči.
Malý pověřen koordinací mezi ČAPA, ČGPS, perinatologickou sekcí ČGPS a perinatologickou komisí
MZd. Ve Zlíně 20.-21.3.1998 bude seminář ČAPA. Malý převzal seznam výkonů pro porodní
asistentky a kopii dopisu ministrovi zdravotnictví.
8. Dohodovací řízení. Holub - předložil kalkulace na skutečné náklady na výkony - porod /4
nemocnice/ při vypracovávání systému platby za diagnózu. Dohodovací řízení - Unzeitig požádl o

zrpoštění účasti v dohodovacím řízení. Dalšími pověřenými zástupci ČGPS do dohodovacích řízení
bude prim. Bartoš a nutno doplnit ještě někoho s akademických pracovníků - Čech osloví doc Hájka.
Hořejší se dotáže ČLS, jak dopadl návrh na zařazení gynekologa do poradního orgánu.
9. Nový kód - kosposkopická expertíza: návrženo zařadit základní kolposkopie do komplexního a
cíleného vyšetření. Diskuze k tématu. Kolposkopická expertíza má být 2. stupeň, včlenění základní
kolposkopie do komplexního a cíleného vy.- šetření přinese mírné navýšení hodnoty těchto vyšetřneí
bez zvýšení jeho času, naopak ubyde 5 minut času za vykazování dosavadního kôdu základní
kolposkopické vyšetření. 10. Připomínky odborných společností k náplni oboru. Autoři připomínek
nepochopili základní filosofii náplně oboru, považují ho za návod k použití, nikoliv jako koncep- ci.
Doplní se odstavec o interdisciplinární součinnost. - interna - bez připomínek - pediatrie - zmínka o
dětské gynekologii, zmínka o výzkumu v oboru, opět mezioborová spolupráce - chirurgie - připomínky
se týkají chirurgie prsů. Unzeitig již tuto situaci řešil jednáním s prof. Antošem, musí k tomu dodat
inormace o dohodnutém - sexuologie - hra o slova. Návrh: sexuální poruchy: vypustit "u žen".
Andrologie jí standardní součástí IVF, tedy ponechat. - genetika - nesouhlas s připomínkami onkologie - neakceptujeme - kožní a pohlavní - nepochopení koncepce, připomínky se týkají
metodických opatření, která respektujeme a která není v koncepci nutno opakovat. Spor o andrologii viz výše. Doplnit pasáž o HIV. Komise pro přepracování koncepce podle těchto zásad a vypracování
Hořejší, Čepický, Unzeitig, Mardešič.
11. Vzdělávání - odbor vzdělávání a vědy MZd poskytl návrh postgraduálního vzdělávání, který jé
téměř shodný s návrhem, vypracovaným naším výborem (koordinoval Bauer), členové výboru ho
dostali v kopii. Vzdělávání trvá 5 let, z toho 2 roky na akreditovaném pracovišti. Nutno doplnit, do
může vykonávat lékař s touto atestací, ale i to, co vykonávat nemůže. Dále je nutné doplnit i
doporučenou literaturu. Nástavbové atestace -- dětská gynekologie - příprava 1 rok -- lékařská
genetika 3 roky - tu vyškrtneme, jelikož základ- ní atestace z genetiky trvá také 3 roky). Funkční
specializace - školení do 1 roku: V návrh MZd je balneologie a léčba bolesti. Tyto funkční specializace
pro gynekologii nepožadovat. Výbor se usnesl naopak požadovatvat další 3 nástavbové atestace: onkogynekologie, - fetomaternální medicina, - reprodukční medicina. Je nutno se seznámit s materiály
FIGO, EAGO, UPIGO tak, abychom se přizpůsobili těmto organizacím (Zábranský, Unzeitig, Rokyta).
Funkční specializace: - kolposkopická expertíza, - ultrazvuk, - endoskopická operativa (předložen
návrh výboru endoskopic- ké sekce, je nutno ho přepracovat formálně dle předlo- ženého vzoru) asistovaná reprodukce, - urogynekologie. Certifikáty - vydávání cerfitikátů není v pravomoci ČGPS,
vydává je ČLK. Kritéria pro zastávání vedoucí funkce - primariáty, vedoucí ambulantních odd. Ventruba)
12. Asistovaná reprodukce - na MZd bud výběrové řízení, zákonem stanovená síť. Návrh - stávající
centra.
13. Výběrová řízení na perinatologická centra budou v březnu, opět zákonem stanovená síť.
14. TEN - v graviditě - příště.
15. Evropský kongres "Kontracepce" - informace.
16. FIGO-Kodaň: další kongres 2003 CHILE, výbor seznámen s presidentem a členy výboru FIGO.
17. Kongres ČGPS 1998 - Ventruba - 16.-17.10.1998, Gynekologická operativa, BRNO - Voroněž,
bude zahrnovat i endoskopickou operativu.
Náplň - u Ventruby. Doporučeno spíše omezit tématicky. Spíše klasická operační technika. Prostor na
kontrolu kvality operací (komplikace). Možno satelitní sympózia ve čtvrtek odpoledne a v sobotu
odpoledne. Výbor se sejde ve čtvrtek 10.00.
18. Ve dnech 2.-3.4.1998 na Homolce - endoksopie v onkologii. Nepořádá ČGPS, ale nemocnice Na
Homolce. Sympózium endoskopické sekce ČGPS v příštím roce nebude.

19. Expona - gynmedica: nekoná se pod záštitou ČGPS. Gynekologie, sexuologicko-pedagogická
část. Leden 1998.
20. Mezikrajský seminář v Brně: Mýty a pověry v porodnictví - pod záštitou ČGPS.
21. Informace o učebnicích. Čech a spol.: Porodnictví - ve fázi redakční úpravy. Bude do konce
školního roku 1997-98. Zwinger a kolektiv: níkdo není pověřen informací, snad obdobně jako Čechova
kniha. Citterbart a kol.: Gynekologie - rozpracováno, snad vyjde do začátu školního roku 1998/1999.
Hájek - ostrá kritika přeložené monografie Martiuse a kol.: Gynekologie a porodnictví, není použitelné
pro studenty ani pro postgraduální studium.
22. Pawlikova cena - úroveň něco vyšší. Karolinum 9.12.1997. Slunského cena - za publikace v r.
1997, věk do 35 let. Odměna 1000,- USS. Bude předána na Kongresu ČGPS v Brně. Slonkova cena přišla jen 1 práce, cena byla udělena, ale k úrovni práce jsou výhrady.
23. Česká gynekologie - je i finančně aktivní. Vyjdou první práce v anglickém jazyce. Problémy se
zasíláním na Slovensko. Vychází v nákladu 2200 výtisků. Přes 1800 abonentů. Garantům akcí ČGPS
budou zaslány propagační materiály k objednání dalšího abonmná časopisu. Problematika
publikování zápisů z výboru ČGPS. Budou se opět ve stručné editaci otiskovat. Gynekolog - menší
množství příspěvků.
24. Nové logo ČGPS - z nakladatelství Galén - moc se nelíbí. Další návrhy předloží Mardešič a všichni
ostatní na příští schůzi.
25. Různé: - dotaz MZd, jak dlouho je žena nezastupitelná v péči o dítě a může ji zastupovat muž.
Odpověď: od porodu - Tošner rozdal objednávky na časopis FIGO - Tošner převzal počítač od
Unzeitiga, počítač nefunguje. Posudek k vyřazení počítače. - ve Věstníku MZd č.9/97 vyšly standardy
k ošetření ca gynekol. lokalizací. - koncepce genetiky - kordocentéza... - nesmí provádět genetik,
může jen gynekolog. Materiál i přes připomínkování vyšel ve Věstníku? Nutno ověřit, pak napsat
protest. - UPT nad 12 týdnů: Je nutno respektovat dosavadní zákon o UPT - nelze postupovat v
rozporu s ním. Tam, kde vitální indikace není jednoznačná, doporučuje se svolat etickou komisi. množí se případy, kdy některá pracoviště nabízí finanční odměnu za odesílání pacientů. Požádat ČLK
k vyjádření k tomuto stavu (Mardešič, Ventruba).
- odloženo projednání dopisu Dr. Ondruše do vyřešení funkčních specializací. - diskuse k dodatku
Zákona o zdravotním pojištění ohledně zákazu doplácení na nadstandardní lékařské péči. Právní odd.
komory vypracovalo trojí výklad. Návrh byl vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny parlamentu.
Tento způsob zabraňuje paci- entům vyžádání nadstandardní péče, která není hrazena z veřejného
zdravotního pojištění. Dle mínění Sekce ambulantních gynekologů to může někdy vást i k poškození
pacienta. Hlaváčková se v tom spojí s právním odd. ČLK a bude mu tlumočit protest Sekce
ambulantních gynekologů ČGPS. - z vědecké rady MZD - Ventruba. Poklesl počet přihlášek o granty
MZd na výzkumné projekty. Snížilo se i procento úspěšnosti. Z našeho oboru nebyl ani žádný návrh
na cenu ministra. Nutno dbát na kvalitu projektů a jeho zpracování. Nutno seznámit širší obec
gynekologickou s výzkumnými projekty.
26. Příští schůze výboru bude ve Františkových Lázních 12. až 14. 3. 1998.
Zapsal Lippert.

