Schůze výboru ve Františkových Lázních, 16. dubna 1998

Přítomni:
Čech, Čepický, Hlaváčková, Holub, Hořejší, Klikar, Lippert, Malík, Malý, Mardešič, Rokyta, Unzeitig,
Uzel.
Dále přítomni:
Bartoš, Bouda, Calda, Dvořák, Feyereisl, Hejduková, Karásková, Kudela, Mach, Ondruš, Pařízek,
Salamanczuk, Valent, Živný.
1. Zahájení
Zahájení za přítomnosti vedení lázeňské léčebny. Dr. Salamanczuk uvítal účastníky a seznámil je s
historií lázní. V diskusi: Sexuologové chtějí rozšířit indikace o sexuální dysfunkce, ovšem pojišťovny
jsou proti rozšiřování indikací. Holub upozornil, že odesílajícím lékařem všech lázeňských návrhů není
gynekolog, ale praktický lékař.
2. Členská základna.
1462 členů k 27.3.1998. Nové přihlášky v počtu 28 jmenovitě schváleny. Dále došlo 7 přihlášek
středních zdravotnických pracovníků. Všechny byly zamítnuty. Rovněž návrh na změnu stanov, která
by jejich členství umožnila, byl zamítnut.
3. Finance.
Referoval Lippert. Rok 1997 není ještě uzavřen. K 14.4.1998, je Společnost ztrátě cca 786.- Kč, tato
ztráta byla pokryta ze zisku sekcí. Hrubý zisk sekcí je asi 220 tisíc Kč. Jedině sekce porodnické
analgezie a anestézie se nachází v minuso- vých číslech. Připomenuto, že z výnosu sekcí bude 10 %
převedeno na Společ- nost. Poplatky za členství v zahraničních společnostech hradí sekce, výjimkou
jsou FIGO a EAGO.
4. Kontrola zápisu.
a) Dohodovací řízení: Další jednání tedy povede skupina Bartoš, Hájek, Holub, Lippert.
b) Expona - Gynmedica, poslední ročník měl slabou úroveň a také organizace byla amatérská
(Hořejší, Uzel). Napříště se Společnost na této akci nebude podílet.
Další body ze zápisu budou projednány zvlášť.
5. Tzv. "kolečko".
Předseda chirurgické společnosti Prof. Hájek poslal na vědomí vzdělávací program tzv. "kolečka". Na
gynekologii se počítají 3 měsíce. Připomínky členů výboru poslané písemně byly probrány. Návrh byl
po té schválen.
6. Nový cenový výměr úhrady za umělé přerušení těhotenství.
Návrh vypracovala skupina Hlaváčková, Holub, Lippert.
Referoval Holub. Návrh je odevzdán MZ ČR. Výsledná cena by měla být navýšena na cca 4500.- Kč.

7. Logo
Nikdo nedodal návrh loga.
8. Vědecký sekretář.
Doc. Tošner písemně oznámil, že odstupuje z funkce sekretáře i člena výboru.
Hořejší se otázal jmenovitě přítomných členů výboru, zda někdo z nich chce převzít funkci vědeckého
sekretáře. Všichni odmítli. Uzel navrhl, aby vědeckým sekretářem byl zvolen nečlen výboru, jak se již v
minulosti ve stejné situaci stalo (Čepický - Unzeitig). Stanovám ČGPS to neodporuje, je to však v
rozporu s našimi stanovami (totéž se týká situace, kdy je nečlen výboru vedoucí redaktor České
gynekologie). Vzhledem k tomu, že jiné řešení nebylo nalezeno, přijal výbor myšlenku, aby vědeckým
sekretářem byl nečlen výboru. Bude rovněž iniciována změna stanov v tomto bodě.
Hořejší po té navrhl na funkci vědeckého sekretáře Doc. MUDr. Pavla Caldu, CSc. z II. gynekologickoporodnické kliniky 1.LF UK v Praze. Jiné návrhy podány nebyly. Hlasováním schválen návrh
jednohlasně.
9. Sekce a komise.
Hořejší informoval, že Cytologická sekce hodlá splynout se sekcí cervikální patologie. Přítomný Dr.
Ondruš to však popřel, dle informace Ondruše to už neplatí. Předsedou perinatologické sekce byl
zvolen Unzeitig. Hořejší zopakoval pravidla pro financování akcí sekcí. Jez cela nepřípustné
postupovat v rozporu s pravidly Lékařské společnosti JEP. Jakákoli akce, pořádaná pod hlavičkou
ČGPS nebo jejích Sekcí musí proto mít rozpočet, ten předloží vědecký sekretář ČLS a na základě
toho je pak přidělen variabilní symbol, pod nímž jsou veškeré finační operace prováděny. Pokud je
organizátorem někdo jiný (např. Intercongres či jakákoli jiná firma), musí být předem uzavřena
písemná smlouva mezi touto firmou a ČLS. Toto se netýká akcí, které pořádá jiné organizace sama
jen pod záštitou ČGPS, to však pak musí vyplývat i ze všech materiálů takové akce (pozvánky,
programy).
10. Koncepce oboru.
Skupina Čepický, Hořejší, Mardešič, Unzeitig provedla drobné úpravy podle připomínek odborných
společností a sepsala odpovědi na připomínky. To bylo rozesláno členům výboru, žádné další
připomínky už nedošly. Poslední verze tedy schválena a oficiálně předána Dr. Karáskové. Dr.
Karásková v této souvislosti informovala, že na MZ ČR bylo vytvořeno oddělení pro koncepce.
11. Kontinuální vzdělávání ČLK.
Infomace o dopisu předsednictva ČLS JEP, který se týká kontinuálního vzdělávání. Diskuse ke
vzdělávacím akcím Komory, pravomocím Komory a k bodovacímu systému postgraduálního
vzdělávání Komory.
12. Specializační příprava.
Diskutován materiál, který vzešel z komise vedené Prof. Zwingerem. Konstatováno, že kvantita
požadavků je taková, že je činí nesplnitelnými. Délka přípravy: 5 let, z toho na akreditovaných
pracovištích 18 měsíců (včetně 6 měsíců na specializovaných ambulancích).
Z diskuse vyplynulo, že není známo, kolik se předpokládá lékařů ve specializační přípravě a tedy ani
jaké budou požadavky na počet míst a akreditovaných pracovišť. Výbor se bude zabývat výhradně
odbornými potřebami, nikoli praktickým možnostem pracovišť.
Rozsah vědomostí a praktických znalostí. Unzeitig upozornil, že tato tematika se zpracovává v rámci
Evropské unie v komisi, kde on je členem. Na závěry této komise bychom měli brát ohled.

Bouřlivá diskuse týkající se počtu a charakteristik požadovaných výkonů. Kromě našeho seznamu
(skupina Prof. Zwingera) je k dispozici seznam evropský poskytnutý Unzeitigem. Po další bouřlivé
diskusi přebíráme seznam výkonů podle evropské komise, počty upravujeme podle našich potřeb.
Výkony, které evropský seznam neobsahuje, budou vypuštěny.
Otázka oblastí činností, ke kterým bude specializace opravňovat. Po další diskusi uzavřeno, že toto
bude vymezeno negativně. Specializace bude opravňovat ke všem činnostech, s výjimkou těch, které
vyžadují složení nástavbové atestace. Tzv. funkční specializace budou součástí specializace v
gynekologii a porodnictví.
13. Nástavbové atestace.
Budou čtyři:
Fetomaternální medicína. Náplň připaví Unzeitig, až po projednání na evropské úrovni v září t.r.
Onkogynekologie. Náplň připraví Bouda. Přeložil představu Onkologické sekce. Idea přijata, návrh je
však třeba konkretizovat.
Reprodukční medicína. Náplň připraví Mardešič, rovněž až po projednání na evropské úrovni v září t.r.
Dětská gynekologie. Náplň připravil Hořejší. Schváleno.
14. Funkční specializace.
Bouřlivá, málo konzistentní a opakovaně se vracející diskuse, zda funkční specializace vůbec mají
význam a oprávnění. Posléze přijaty s tím, že jejich význam je dočasný pouze do zavedení nového
systému postgraduálního vzdělávání s jednostupňovou specializační přípravou, po té budou zrušeny.
Do návrhu funkčních specializací se přidá do závorky formulace "(požadavky na superkonziliární
vyšetření)".
a) Ultrazvuk. Referoval Čech. Návrh schválen: 7 hlasů pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
b) Kolposkopická expertíza. Referoval Ondruš. Návrh zamítnut: 3 hlasy pro, 4 hlasy proti, 3 se zdrželi.
(Pro potřeby pojišťovny však kód "kolposkopická expertíza" zachován zůstane, jeho vykazování však
nebude vázáno na funkční specializaci.)
c) Endoskopie. Referoval Bartoš. Návrh přijat: 5 hlasů pro, 3 hlasy proti, 2 se zdrželi. Endoskopická
sekce ještě musí návrh konkretizovat.
d) Urogynekologie. Referoval Feyereisl. Návrh přijat: 8 hlasů pro, 1 se zdržel.
15. Spolupráce s Českou asociací porodních asistentek (ČAPA).
Referoval Malý. Členky ČAPA nejsou spokojeny s tím, že je legislativa označuje za ženské sestry.
Nejsou spokojeny, že v náplni jejich práce je jediný kód. Poukazují na definici WHO, kde mj. je
"porodní asistentka odpovědná za vedení porodu". Chtějí umožnit, aby rozsah výkonů porodních
asistentek byl vyprecizován a rozšířen. S tím, aby porodní asistentky mohly vykazovat kódy, jejichž
návrh předložily, souhlasíme, ovšem s důležitou výjimkou výkonu "vedení porodu". Souhlasíme tedy
pouze s ošetřovatelskými kódy. Jednohlasně schváleno a ČAPA předá informaci Malý.
Hořejší informoval o mezinárodní konferenci v listopadu 1998,věnované alterantivnímu porodnictví a
organizované ČAPA. Dr. Karásková informovala o kontaktech ČAPA s MZ ČR.
V této souvislosti referoval Unzeitig o usnesení Perinatologické sekce: nebudeme odpovídat na
jednotlivé články v novinách, ale připravíme vlastní strategii. Perinatologická sekce si rozdělila úkoly. V
září předloží výsledky své práce a poté je bude publikovat cestou ČTK.

16.Stacionáře.
MZ ČR si vyžádalo vyjádření k stacionářům a návrh seznamu výkonů, které by bylo možno ve
stacionářích provádět. Návrh vypracovali Bartoš, Hořejší, Lippert, Rokyta. Hořejší po té návrh
konzultoval i s anesteziologickou a chirurgickou společností a to té byl návrh odevzdán MZ ČR. Po
diskusi: Porod nelze vést ve stacionáři. Laparoskopii lze ve stacionáři provádět, ač v odevzdaném
návrhu nedopatřením uvedena není, požádáme Ministerstvo ještě o doplnění. Interrupce je typický
"stacionářový" výkon. Seznam výkonů bude ještě doplněn poznámkou, že v budoucnosti může být
upraven výborem ČGPS. Úplný seznam výkonů, které je možno provádět ve stacionáři, je přílohou
zápisu.Stacionář výbor chápe jako formu lůžkového zařízení ve smyslu zákona u umělém přerušení
těhotenství a ve smyslu potřeb lege artis prováděných výkonů uvedených v seznamu. Je to lůžkové
zařízení bez noční péče.
17. Požadavky na vedoucí pracovníky a primáře.
Zpracovala komise vedená Živným (dále Čepický, Zábranský).
Primář: Požadavkem je dnes složená atestace II. stupně z oboru, později atestace z oboru + jedna
libovolná nástavbová atestace. Živný dále navrhl popromoční praxi 8 let v oboru, což výbor po diskusi
zvýšil na 10 let. Komise dále doporučila, aby uchazeč předložil doporučení od nejméně tří
renomovaných odborníků a prokázal aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka. Dále se bude
přihlížet k publikační činnosti a psychologicko-pedagogicko-sociálním požadavkům.
Požadavky na funkci přednosty kliniky: atestace II. stupně, praxe v oboru 12 let, titul docenta nebo
profesora, doporučení od 3 profesorů nebo docentů, znalost jazyka, vědecko-výzkumná práce. Dále
se přihlíží k odborným stážím v zahraničí.
18. Prevence hemolytické nemoci.
Společnost pro transfúzní lékařství vyzývá ke spolupráci v otázce zlepšení prevence hemolytické
nemoci. Návrh Prof. Štembery (Hájek, Zwinger) výbor změnil na dvojici Calda, Hájek, vzhledem k
tomu, že Calda je členem Společnosti pro transfúzní lékařství.
19. Připomínky ke koncepcím dermatologie a lékařské genetiky.
Připomínky k návrhu koncepce dermatologie vypracované skupinou Malík, Unzeitig výbor po diskusi
schválil. Ke koncepci lékařské genetiky diskuse v tom smyslu, že genetik nemůže prenatální
diagnostiku "indikovat", může pouze "doporučovat".
20. Sjezd ČGPS.
V zastoupení nepřítomného Ventruby přeložil písemnou zprávu o stavu příprav Unzeitig. Finanční krytí
není dosud zajištěno. Schůze výboru bude 14.10. v 16 hodin, místo ještě bude určeno. Slavnostní
zahájení kongresu bude 15.10. v 16 hodin.Návrh, aby byl pozván někdo z rakouských gynekologů v
rámci rozšiřování spolupráce s Rakouskem (Hořejší) zamítnut - spolupráce se rozšiřovat bude
konkrétní kroky zajistí Malý), avšak mimo kongres.
Abstrakta vyjdou jako suplementum Praktické gynekologie. Články in extenso vyjdou v České
gynekologii.
V této souvislosti diskutovány česko-slovenské vztahy. Slovenština zůstává vedle češtiny druhým
jednacím jazykem kongresu a členové SGPS jsou finančně zvýhodněni podobně jako členové ČGPS.
V této souvislosti tlumočil Prof. Valent pozdravy Doc. Štencla. Potvrzeno, že oba národní výbory si
budou vyměňovat pozvánky na schůze výboru a zápisy ze schůzí.
21. Přerušení těhotenství po 24. týdnu.

Referoval Calda. Upozornil na doslovné znění platného zákona a vyhlášky o umělém přerušení
těhotenství. Po diskusi (Hořejší, Malý Rokyta, Uzel) výbor přijal následující interpretaci:
Po 24. Týdnu těhotenství lze těhotenství ukončit po ověření nálezu (těžké poškození plodu) dvěma
odborníky a po konzultaci s neonatology. Výkon musí být ku prospěchu ženě a na její žádost. O
vyjádření je možno požádat etickou komisi ústavu. Plodu, pokud se narodí s životními projevy musí
být zajištěna základní poporodní péče. Citován souhlasný názor Dr. Stolínové.
V této souvislosti navrhl Calda, aby se výbor vyjádřil k užívání misoprostolu k vyvolání děložní
činnosti. Misoprostol je na řadě pracovišť používán (bylo dokonce i publikováno), ale v této indikaci
není registrován. Výbor schválil usnesení: Misoprostol není indikován jako lék k vyvolání děložních
kontrakcí, lze jej připustit pouze v řádně schválených klinických studiích. Toto usnesení vejde v
platnost, pokud se firma oficiálně nevyjádří do týdne, tj. do 23.4.1998 jinak (firma byla dle sdělení
Unzeitiga o vyjádření požádána, ale dosud neodpověděla, pouze neoficiálně je známo, že o registraci
této indikace nezamýšlí požádat).
22. Informace z lékové komise.
Referoval Unzeitig. Kategorizační komise prosazuje snížení úhrady HRT na 8.- Kč na den. Diskuse
komise k této otázce vedla k tomu, že Unzeitig na členství v komisi rezignoval. Místo Unzeitiga zaujme
Hořejší, jako zástupce po diskusi Holub (druhým návrhem byl doc. Donát). Je možno přizvat další
experty.
23. TEN v graviditě.
Společnost pro vnitřní lékařství chce vypracovat metodické doporučení. Vzato na vědomí.
24. Profesoři.
Čech seznámil s podmínkami pro jmenování profesorem. Konstatoval, že podmínky jsou různé na
různých fakultách, nejpřísnější je 1. LF UK v Praze (jediná požaduje titul DrSc.).
V současnosti jsou aktivně činní a v nepenzijním věku 4 jen profesoři gynekologie a porodnictví,
včetně nově jmenovaného Prof. Ventruby. Oficiálním důvodem zamítnutí návrhu Doc.Hájka byl malý
počet zahraničních publikací a malý zahraniční
ohlas. To bylo nyní napraveno a Doc. Hájek zůstává nejvážnějším kandidátem na titul profesora.
Výbor pověřil Čecha, aby tuto otázku revokoval. Profesorské řízení zahájil doc. Roztočil.
Výbor ČGPS vyzývá docenty gynekologie, aby usilovali o získání titulu profesora.
25. Komise pro IVF.
Referoval Mardešič. Komise zhodnotila výsledky v roce 1997. Transportní centra nebudou nadále
uváděna samostatně, ale jako součást pracoviště, na které transportují. Ruší se rozdělení na plně a
podmíněně akreditovaná pracoviště, všechna pracoviště jsou plně akreditovaná, ale smlouva s VZP je
na různou dobu. Jedno centrum nesplnilo předepsaný minimální počet cyklů. Dvě nová pracoviště
požádala o akreditaci (Praha, České Budějovice). Komise to podporuje s tím, že budou splněny
podmínky standardu. K standardům byl nově přiřazen odstavec o prostorových podmínkách.
26. Perinatologická komise.
Referoval Unzeitig. Komise připravila podklady pro výběrová řízení pro vysoce specializovanou
lůžkovou péči. Výběrová řízení proběhnou na přelomu dubna a května. Zástupcem ČGPS bude Prof.
Štembera.

Otázka úhrady ošetřovatelských dnů na intermediární a intenzivní perinatální péči vstoupila do
dohodovacího řízení. MZ ČR uvádí potřebné počty lůžek. Na 1000 obyvatel (nikoli žen) připadá 0.62
gynekologicko-porodnického lůžka.
27. Evropský kongres antikoncepce.
Proběhne 17.-20.6.1998 v Praze. Referoval Unzeitig. Rozpočet činí 16 milionů Kč, je přihlášeno cca
1000 účastníků, 136 ústních sdělení, 110 posterů.
28. Plán akcí ČGPS v roce 1999.
Akce je nutno nahlásit Caldovi do 10. září 1998. Celostátní konference bude začátkem listopadu,
nejspíše v Praze. Téma: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Koordinátor: Čepický.
29. Internet.
Calda zajistí webovou stránku ČGPS, na které budou uvedeny materiály Společnosti.
30. Zahraniční akce.
FIGO 2000. Z došlých návrhů na tematické okruhy a referenty jsme navrhli: Ventruba: Asistovaná
reprodukce; Unzeitig: Záněty; Hořejší: Dětská gynekologie. Návrh Bartošův došel bohužel pozdě.
EAGO 1998. Zúčastní se Hořejší, Rokyta, Tošner, Unzeitig.
23.-28.11.1998 proběhne IPPF General Assembly v Praze (náhradou za původně plánovanou
Káhiru). Zúčastní se 150 národních delegací. Na slavnostním zahájení pronese člen výboru ČGPS
zdravici.
ESHRE vyzvala ČGPS, aby požádala o uspořádání kongresu v roce 2002, což jsme učinili.
31. UPIGO.
Kudela se zúčastnil zasedání UPIGO (což je konzultativní orgán Rady Evropy) v Římě. Hlavními
tématy byly: obřízka, kontinuální postgraduální vzdělávání, medicinsko-legální problémy,
demografie.Roční příspěvek činí 430 švýc. franků. ČLK předběžně přislíbila, že zváží úhradu. Účast
snad uhradí MZ ČR. Členy rozhodně chceme zůstat. Delegáty budou Koprnická, Kudela a Zábranský.
Kudela bude současně nástupcem Prof. Bauera ve zkušebních komisích. Potřebnou administrativu
zúřaduje Kudela, který též povede jednání s ČLK a s MZ ČR ohledně finančních úhrad.
32. Literární ceny.
Pawlíkova cena. Čech zatím obdržel 4 práce, uzávěrka je 31. května 1998.
Slunského cena. Nejsou informace od Slunského, Zwinger žádnou práci, která by se o cenu ucházela,
neobdržel.
Sonkova cena. Zatím došly 2 práce.
Serono cena. Nejsou informace.
Na návrh Malého schválil výbor, aby při malém počtu málo kvalitních prací nebyly ceny uděleny.
33. Česká gynekologie.

Referoval Čech. Harmonogram čísel je zajištěn, nedostává se však anglických prací. Diskutován
problém zasílání prací do více časopisů. Česká gynekologie bude vyžadovat čestné prohlášení, že
práce nebyla zaslána jinam. V této souvislosti diskutována též otázka imprimatur - nebude
vyžadováno.V této souvislosti Valent upozornil, že vázne výměna českých a slovenských časopisů.
Bude napraveno. Uzel informoval o novém časopisu Plánované rodičovství. Čtvrtletník, jehož
šéfredaktorem bude Doc.Tošner, nahradí časopis Plánované rodičovství, který vydávala SPRSV.
Diskutována otázka českých překladů článků v Praktické gynekologii, které jsou kritizovány jak z
hlediska odborného, tak jazykového.
34. Učebnice.
Zwingerova učebnice porodnictví: Termín vydání se upřesňuje.
Čechova učebnice porodnictví: Druhá korektura textu, měla by vyjít ještě letos. Grada (vydavatal)
požádala výbor ČGPS, aby na knize bylo logo ČGPS. Po bouřlivé diskusi rozhodnuto, že je to možné
za předpokladu, že jednoho z recenzentů určí výbor ČGPS a že všichni členové výboru (včetně revizní
komise a předsedy a vědeckého sekretáře výboru SGPS) obdrží jeden výtisk zdarma. Stejně bude
postupováno v dalších podobných případech.
Citterbartova učebnice gynekologie: Termín odevzdání rukopisu je červen 1998.
35. Bulletin ČGPS.
Letos vyjde jediné číslo, bude distribuováno společně s definitivní pozvánkou na brněnský kongres.
Nadále budou materiály ČGPS publikovány jen na internetu.
36. Návrhy na čestná členství a Purkyňovy medaile.
Prof. Zwinger je navržen na Purkyňovu medaili. Pokud toto bude zamítnuto, navrhuje výbor čestné
členství ČGPS - schváleno.
Uzel navrhl na Purkyňovu medaili Dr. Šráčka. Schváleno, návrh vypracuje Uzel.
Čech navrhl na čestné členství ČGPS Prof. Sonka. Schváleno, návrh vypracuje a zdůvodní Čech.
Unzeitig a Hořejší navrhli na čestné členství ČGPS Prof. Creatsase. Po diskusi schváleno. Návrh
vypracují navrhovatelé.
Feyereisl navrhl na čestné členství Prof. Risse. Schváleno,návrh vypracuje Feyereisl.
Feyreisl navrhl na čestné členství Prof. Kobilkovou při příležitosti jejích 70. narozenin. Po diskusi
zamítnutno. Čestné členství ČGPS by mělo zůstat vysoce výběrovou záležitostí.
37. Sjezd delegátů ČLS JEP.
Sjezd proběhne v lednu 1999. Na kandidátku do výboru ČLS navržen po diskusi Prof. Pilka.
38. FIGO Newsletter.
Vyžádaný text o ČGPS napíše Unzeitig.
39. Příští schůze.
Příště schůze výboru bude v předvečer brněnského sjezdu.
zapsal Čepický

