
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČGPS, 
14.-15. října 1998, Brno, Voroněž 

 

Přítomni:  
Calda, Čepický, Hlaváčková, Holub, Hořejší, Klikar,Lippert, Malík, Malý, Mardešič, Rokyta, Tošner, 
Unzeitig, Ventruba, Zábranský.  
Dále přítomni:  Karásková, Pilka, Svoboda.  

1. Hořejší zahájil schůzi.  

2. Členská základna. K 17.9.1998 je 1515 členů. Jmenovitě schváleno přijetí 55 nových členů.  
Calda prověří správnost seznamu členů na internetu. Je tu jisté zpoždění, které bude napraveno. 
Diskutovány problémy, které souvisí s hlasováním v odborných sekcích.  
Revizní komise zkontroluje seznam členů s cílem vyškrtnout neplatiče a mrtvé členy. Vědecký 
sekretář si vyžádá databázi a přehled o placení příspěvků. Neplatiči budou vyzváni, aby zaplatili do 14 
dnů a zaslali do 14 dnů kopii platebního dokladu sekretářce společnosti. Neučiní-li tak, budou 
vyškrtnuti.  
Výše členských příspěvků se měnit nebude a zůstane i pro příští rok 140.- Kč + 60.- Kč pro ČLS JEP.  

3. Finance. Referoval Lippert.  
Lippert a revizní komise prověří správnost účtování odpisů, jak ji provádí ČLS JEP. Jinak byla 
Lippertova zpráva schválena.  
Unzeitig informoval, že Evropská společnost pro kontracepci poskytne ČGPS částku 150 tisíc Kč za 
organizaci pražského kongresu. Schváleno, že z toho připadne 50 tisíc Kč ČGPS a 100 tisíc Kč 
perinatologické sekci ČGPS.  
V této souvislosti diskutovány nesrovnalosti s poplatkem UPIGO. Záležitost vyřídí Calda. Zasedání 
UPIGO v listopadu v Aténách se zúčastní Kudela, kterému MZ ČR uhradí letenku a ubytování.  

4. Kontrola zápisu z Františkových Lázní.  
Logo nedodal nikdo. Součástí loga musí být logo ČLS JEP.  
Tošner zůstává členem výboru, případ hodnocen jako nedorozumění. (Viz zápis ze schůze v Brně.)  
Koncepce oboru odeslána na MZ ČR, které se ještě vyjádří. Návrh koncepce však bude uveřejněn i 
tak (v Moderní gynekologii a porodnictví).  
Informace o specializační přípravě v Evropě předal Unzeitig příslušným členům výboru.  
Do seznamu výkonů, které lze provádět ve stacionáři, doplnil Hořejší laparoskopii.  
Hořejší napíše ministrovi zdravotnictví, aby ČGPS byla zvána ke konkursním řízením. (K tomu 
Unzeitig podotýká, že takový dopis jsme už posílali dvěma předchozím ministrům bez odezvy.)  
Ředitel nemocnice v Jablonci požádal výbor o účast na konkursu na místo primáře gyn.-por. oddělení. 
Zúčastní se Holub.  
FIGO Newsletter - Unzeitig text napsal a odeslal.  

5. Kontrola zápisu ze schůze v Brně.  
Připomínky nedošly žádné. (S výjimkou Mardešičovy připomínky ke kongresu Kontroverze v 
gynekologii, kterému je věnován zvláštní bod.)  
Čestná členství: Ries, Sonek. Calda ověří, zda Čech a Feyereisl dodali text a foto pro Českou 
gynekologii.  

6. Internetová stránka a komunikace e-mailem.  
Internetová stránka je založena. Calda vyzval všechny členy ke spolupráci.  
Hořejší vyzval všechny členy, aby se napojili na e-mail.  

7. Plán akcí ČGPS.  
Akce nahlášené včas jsou uveřejněny v posledním čísle Bulletinu. Změny budou uveřejněny na 
internetové stránce.  
Byli jsme kritizováni ČLS JEP za pozdní dodání seznamu akcí ČGPS.  
Diskuse o nadměrném množství pořádaných akcí (Calda, Ventruba), což negativně ovlivňuje 



získávání sponzorů.  
V této souvislosti diskutován dopis UZ sekce, která žádá prošetření akce Sdružení ambulantních 
gynekologů. Po diskusi (Calda, Hlaváčková, Malík, Malý) hodnotíme případ jako komunikační 
nedopatření. Výbor přijme opatření, aby se podobné situace pokud možno neopakovaly. V tomto 
smyslu bude Hořejší písemně informovat autory dopisu.  
Po delší diskusi (Calda, Čepický, Hořejší, Lippert, Tošner) rozhodnuto takto:  
Každá sekce může uspořádat toliko jednu akci za kalendářní rok. Zisk z této akce náleží sekci po 
odečtení příspěvku pro ČGPS. Sekce se může kromě toho podílet na uspořádání dalších akcí, které 
organizuje jiná právnická nebo fyzická osoba. V tomto případě je však nutno, aby pořadatel poskytl 
ČGPS určitou částku za použití loga. Pro akce obvyklého rozsahu pořádané českým pořadatelem byla 
stanovena částka 10 tisíc Kč (po zdanění). V ostatních případech stanoví částku výbor. Tato částka 
opět náleží sekci po odečtení příspěvku pro ČGPS. Ve všech případech je nutné, aby pořadatel měl 
uzavřenou smlouvu s ČLS JEP. Hořejší vypracuje závazný normativ, který je přílohou zápisu a s 
kterým budou seznámeni všichni předsedové sekci a rovněž firmy, které se obvykle podílejí na 
sponzorování gynekologických akcí.  

8. Informace o kongresu v Brně.  
Referoval Ventruba. Přihlášeno je 500 účastníků, z toho 120 ze Slovenska. Organizačně kongres 
zajišťuje fa Medica Publishing and Consulting. Minimální zisk pro ČGPS je 100 tisíc Kč. Záštitu 
převzala Dagmar Havlová (osobně se však nezúčastní), primátorka Brna Lastovecká (zahájí 
konferenci), P. Pokorný (MZ ČR), prof. Zlatuška (rektor Masarykovy university), prof. Vorlíček (děkan 
lékařské fakulty), Dr. Burian (ředitel FN). Je přihlášeno 55 přednášek, 36 posterů a 5 videoprezentací. 
Účastní se 39 firem a generální sponzor, kterým je fa Ferring. 3 firmy budou pořádat satelitní 
symposia. Zasedání výboru sponzoruje Ferring. Byly vypsány ceny pro nejlepší práci, nejlepší poster 
a nejlepší práci mladého autora.  

9. Standardy.  
Referoval Rokyta. Komora získala grant na vypracování standardů. Hlavní řešitel je Blahoš, dále tvoří 
řešitelksý tým Hájek, Seifert, Švihovec. Gynekology reprezentuje za Komoru Bourek.  

10. Systém kontinuálního vzdělávání.  
Referoval Hořejší. ČLS JEP se dohodla s ČLK, že akce Společnosti dostanou kredit bez poplatku. (Je 
však třeba včas řádně požádat.)  

11. Zpráva z perinatologické komise.  
Referoval Unzeitig. Koncepce stěžejních oborů, tedy i perinatologie bude vytvořena na MZ ČR. Budou 
vytvořeny rady MZ pro daný obor, naše rada vznikne z dosavadní komise. Přes léto byla ukončena 
pasportizace lůžek. Stanoveny minimální počty lůžek pro jednotlivé regiony. Pro gynekologii je to 0.62 
lůžek na 1000 obyvatel (nikoli žen). Problém je východočeský region, kde je enormní množství malých 
nemocnic. Jinak je nedostatek lůžek v Praze a v Brně. Bude nový audit perinatální péče a bude 
vyhodnocena činnost intermediálních i intenzivních pracovišť.  
Na články v Lidových novinách nebudeme reagovat jako perinatologická sekce. Unzeitig dojede na 
Bulovku a seznámí se na místě s Centrem aktivního porodu. Calda bude tiskový mluvčí 
perinatologické sekce.  

12. Zpráva komise MZ pro asistovanou reprodukci.  
MZ přebere registry včetně registru asistované reprodukce.  
Budou změněna pravidla pro stimulaci, sekce má podat návrh.  

13. Kategorizační komise  
Referoval Hořejší. V současnosti se schází jen užší výbor a zástupci Společností jsou zváni jen ke 
konkrétním lékům.  
V této souvislosti Lippert upozornil, že dlouhodobě nejsou na trhu perorální uterotonika. Ditkutována 
rovněž otázka uvolnění léků osteoporózy.  

14. 1. světový kongres Kontroverze v gynekologii a porodnictví v Praze.  
O akci se dovídáme značně nestandardním způsobem (o svých informacích referovali Hořejší, 
Mardešič, Unzeitig). ČGPS byla posléze požádána o spolupořadatelství, což zřejmě nelze odmítnout. 



Termín je 28.-31.10.1999. Tlumočení do češtiny nechceme, chceme zlevněný kongresový poplatek 
pro naše členy.  

15. Zprávy z redakčních rad  
O České gynekologii referoval Holub. Je velký počet příspěvků, proto bude vytvořen sbor recenzentů, 
což má zajistit zkrácení a úpravu článků. K vyloučení pirátských a duplicitních publikací bude Česká 
gynekologie vyžadovat imprimatur a prohlášení, že práce nebyla publikována a není v jiném časopisu 
ve schvalovacím řízení. Ti, co budou nadále zasílat práce do více časopisů, se dostanou na černou 
listinu. Výslovně v této souvislosti zmíněn dr. Šudřich. Finanční situace České gynekologie je hrazena 
předplatným jen z 20 %, zbytek je úhrada za reklamy. V diskusi bylo vytvoření sboru recenzentů 
hodnoceno kladně, byly však vysloveny obavy z kvality a rychlosti jejich práce. Dále byla diskutována 
možnost zasílání článků na disketě (za stávajícího personálního obsazení redakce to není možné) a 
možnost zavzít cenu předplatného do členského příspěvku, takže členové by časopis dostávali 
zdarma (zamítnuto, jako již v minulosti). Na příští schůzi výboru bude pozván šéfredaktor, technický 
redaktor a zástupce tiskového středicka ČLS JEP. Po diskusi se výbor rozhodl jmenovat zástupce 
šéfredaktora, který by byl do budoucna jakousi "kádrovou rezervou". Do této funkce schválen na návrh 
Hořejšího Holub.  
Gynekolog rovněž požaduje imprimatur, v současnosti však trpí nedostatkem příspěvků. Totéž se týká 
časopisu Plánované reodičovství a reprodukční zdraví, který však publikuje převážně převzaté 
materiály.  
Moderní gynekologie a porodnictví bude od příštího ročníku publikovat jen monotematická čísla s 
vyžádanými články, problém duplicitních publikací by se jí tedy měl do budoucna vyhnout.  
Praktická gynekologie imprimatur nevyžaduje, výbor by si však přál, aby do budoucna imprimatur 
vyžadovala. Diskutována odborná úroveň prací v Praktické gynekologii s vydavatelem časopisu.  
Holub v souvislosti zmínil otázku podpory zahraničních publikací českých autorů. Konstatováno, že 
dosavadní počet literárních cen není nutno rozšiřovat.  

16. Regulační mechanismy VZP.  
Lippert vysvětlil rozdíl regulací v nemocnicích a ambulancích. Návrh sekce ambulantních gynekologů 
na zkracování doby jednotlivých vyšetření sekce stáhla. Lippert k tomu uvádí, že VZP jakoukoli úpravu 
striktně odmítá.  

17. Informace z EAGO.  
Referoval Tošner. Kongres v Jeruzalémě vypracoval nový systém členských příspěvků podle výše 
národního důchodu. Jsme ve střední skupině. Členství má mít 15 gynekologů a 4, kteří se připravují, 
tj. příspěvek 15x20 ECU a 4x10 ECU, tj. 340 ECU, polovina z toho má být zaplacena do konce roku 
1998 a druhou polovinu si má výbor ponechat pro potřeby EAGO. Odsouhlaseno, že členy EAGO se 
stanou všichni členové výboru, členové revizní komise, a na zbývající místa byli zvoleni Doc. Calda, 
Dr. Koprnická (Karlovy Vary) a Dr. Eretová (gyn.-por. klinika VFN, Praha). Členové dodají fotografii 
jako na pas. Formality vykoresponduje Tošner a požadovanou částku poukáže Lippert.  

18. Informace z ČAPA.  
ČAPA požaduje velké množství kódů, které by mohly samostatně provádět porodní asistentky. Dr. 
Pokorný navrhl, aby mohly vykazovat sesterské kódy, ale jen jako dožádanou službu indikovanou 
gynekologem.  
K tomu: Je nutno stanovit podmínky erudice a dalšího školení takto pracujících porodních asistentek.  

19. Změna stanov ČGPS.  
Je uvedeno v Bulletinu, výbor navrhl změnu stanov v tom smyslu, aby vedoucí redaktor České 
gynekologie a vědecký sekretář nemuseli být členy výboru. Bude-li tomu tak, zúčastňují se schůzí 
výboru, ale bez hlasovacího práva. Nedojdou-li od členů ČGPS do konce roku 1998 námitky, budou 
návrhy pokládány za schválené.  

20. Nové a renovované kody a návrhy kalkulačních listů.  
Referoval Lippert. Pracuje se na kódech kolposkopická expertíza, prenatální vyšetření I a II. 
Problematika dispenzárního příplatku je opět odsunuta. Další úkol, který jsme dostali, je kód 
preventivního vyšetření.  



21. Informace z MZ ČR  
Referovala Karásková. Od listopadu 1999 má být ustanoveno oddělení pro matku a dítě.  
Odbor zdravotní péče bude navrhovat pro gynekologii a porodnictví kapitační platbu. Výbor je žádán o 
vyjádření. Výbor vzal na vědomí informaci ze Sekce ambulantních gynekologů, že kapitační platbu 
vítají, odmítl se však k otázce vyjádřit dokud nebudou známy konkrétní podmínky.  

22. Konference v Karlových Varech 1999.  
Čepický představil představitele fy Euroagentur, která bude konferenci zajišťovat po organizační 
stránce. Schválen termín 11.-13.11.1999 a místo (Karlovy Vary, hotel Pupp). Návrh smlouvy, kterou 
připravila Euroagentur, do konce měsíce vyhodnotí a schválí skupina Calda, Čepický, Lippert.  

23. Varia  
a) Návrhy čestného členství. Unzeitig navrhl E. Cosmu. Rokyta navrhl prof. Boudu. Zábranský navrhl 
prof. Dargenta. Všechny tři návrhy schváleny.  
b) ESHRE. Mardešič informoval, že ESHRE zamýšlí uspořádat svou konferenci v roce 2002 v Praze.  
c) Domácí poporodní péče. Čepický informoval, že ve spolupráci s gyn.-por. klinikou VFN v Praze 
připravil koncepci domácí poporodní péče (propouštění 24 hodin po porodu). Perinatologická 
společnost to schválila zatím jako experiment na 30 ženách. Čepický žádá schválení výborem ČGPS. 
Schváleno. Čepický bude referovat o získaných zkušenostech.  
d) IDVPZ. Ředitel Pečenka žádá vyjádření k odborné způsobilosti doc. Feyereisla. Dáváme kladný 
posudek.  
e) Úhrada dopplerometrie u gynekologických indikací. Je nutno, aby UZ sekce vytvořila nový kód.  
f) Funkční specializace. UZ sekce vypracovala návrh na certifikáty, který za omluveného Čecha 
předložil Malý. Prezident ČLK označil materiál na nepřijatelný pro ČLK. Po diskusi (Calda, Holub, 
Malý, Svoboda) došlo k vyjasnění podmínek, za kterých je ČLK schopna materiál odsouhlasit. UZ 
sekce materiál urychleně upraví a do poloviny listopadu t.r. předá prezidentovi Komory. Za stejných 
podmínek a ve stejném termínu připraví návrh pro endoskopie Holub.  
g) UPIGO. Požádali jsme ČLK o úhradu příspěvku. Podle sdělení prezidenta je naděje na schválení 
nulová.  
h) FIGO. Výbor schválil služební cestu Unzeitiga, který je delegátem na schůzi FIGO v JAR. Výbor 
poskytne úhradu diet, ubytování a kapesného. Letenku hladí sponzor.  
i) Termín příští schůze výboru. Příští schůze výboru bude v sobotu 23. ledna 1999 v Praze. O 
uspořádání požádáme doc. Feyereisla a katedru gynekologie a porodnictví IDVZP v Praze-Podolí.  

Zapsal Čepický 


