
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU ČGPS, KONANÉ DNE 
26.3.1999 

VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ - HOTEL ARNICA 

 

Začátek 10:00 hod. 

Přítomni:  
Výbor ČGPS: Hořejší, Unzeitig, Mardešič, Hlaváčková, Rokyta, Tošner, Lippert 

RK: Klikar, Ventruba 

Věd. sekretář: Calda 

Ostatní omluveni z naléhavých pracovních důvodů.  

Výbor konstatuje, že je usnášení schopný.  

1. Členská základna - k dnešnímu dni je 1569 členů společnosti, projednány přihlášky nových 
kandidátů, včetně 1 x Ing., 2 x zahraničí, schváleno. Doplněn adresář členů výboru a RK, předsedů 
jednotlivých sekcí.  

2. Byl vznesen návrh, aby do členského poplatku, který by se zvýšil na cca 500,- Kč, bylo zahrnuto i 
předplatné časopisu Česká gynekologie. Tento návrh padl již několikrát, ale hlavním problémem je 
fakt, že Vydavatelské středisko je bez jakékoliv ekonomické vazby na ČGPS, takže společnost nemá 
důvod propagovat Čes. Gynekologii, pokud nebude finančně zainteresovaná na jejím hospodaření. 
Uložit šéfredaktorovi časopisu, nechť zahájí jednání s ČLS JEP k realizaci tohoto návrhu (odpovídá 
Calda).  

3. Finance ČGPS - z ČLS JEP ještě nedošly podklady pro provedení vnitřního rozúčtování.  

4. Ke kontrole zápisu:  

• kalendářní seznam akcí dosud není přípraven na webu. Souvisí to s reorganizací webových 
stránek. ( odpovídá Calda) 

• navrhnout téma celostátního kongresu ČGPS v roce 2000 vč. Termínu - diskutuje se o tom, 
zda to má být na jaře a spojit kongres se zasedáním sekce perinatální mediciny, či jinak.  

• kombinovaná kapitačně výkonová platba, referuje Hlaváčková, Lippert zásadně proti, předána 
analýza obou systémů vypracovaná Lippertem Hořejšímu. 

5. Výbor ukládá Sekci ambulantních gynekologů, aby se znovu zabýval vhodností systému kapitačně 
výkonové platby, a aby zvážil, zda tento systém nezhorší ekonomickou situaci ambulantních 
gynekologů, jestli nedojde ke snížení odborné úrovně oboru a ve svých důsledcích se nebude 
přesouvat tato péče do nemocnic. Výbor zdůrazňuje, že cíle Sekce ambulantních gynekologů ČGPS 
nemohou být diktovány cíli Sdružení soukromých gynekologů ani lokálními zájmy některých regionů.  

6. Funkční specializace v rozsahu dříve přijatém viz zápisy z minulých výborů- bude probírat ČLK 
v dubnu (vědecká rada), Hořejší členem rady  

7. Akreditace UZ - sekce UZ diagnostiky znovu přepracovává, protože minulý výbor ČLK návrh 
neuvedl do života. Nyní po jednání s dr. Rathem je naděje na realizaci. Přijetí je nutné kvůli novým 
kodům platným od července 2000. (Čech, Malý) 



8. Rokyta navrhuje Prof. Boudu na čestné členství, schváleno - materiál dodán, bude předáno 
v K.Varech, Prof. Slunský čestné členství, schváleno. 

9. Nová redakční rada České gynekologie, bude uveřejněno tamtéž. 

10. Nové standardy na internetovské stránce MZd - jde o naprostý nesmysl a omyl, vůbec neodpovídá 
jednak návrhům, jednak metodologicky, podán požadavek o stažení z webu. 

11. Kongres Controversis in … bude 2 hodinový blok pro Sekci asistované reprodukce. Jednání s Ben 
Rafaelemm se zúčastní se Hořejší, Mardešič, Unzeitig. Při jednání s organizátory se pokusit docílit 
snížení denního poplatku pro členy ČGPS na 30,- USD, na celý kongres 100,- USD. Nechat plnou 
moc výboru ČGPS k jednání pověřeným členům. 

12. Je nabídka, abychom pořádali Světový kongres asistované reprodukce v roce 2005. Byl dán 
souhlas výboru a pověření Mardešiče dále v tomto směru jednat a zpětně informovat. 

13. K situaci v asistované reprodukce - Mardešič: základní rozpor je v koncepcích. Jednak 
centralizované řízení MZd, nebo zájmové sdružení těch, kteří činnost vykonávají. Zpochybnění 
regulérnosti voleb do Sekce AR - zabývá se RK Sekce a výsledky šetření dodá. Dále až nedůstojná 
diskuse Ventruba-Mardešič. Výbor ČGPS doporučuje sekci, aby v souladu se stanovami uspořádala 
předčasné volby. Výbor pověřil předsedu RK Klikara, aby garantoval regulérnost voleb. 

14. Doporučuje opět zřídit na MZd odbornou Komisi pro léčbu sterility pomocí mimotělního oplodnění. 
Výbor bude rovněž usilovat o zřízení nebo obnovení činnosti dalších odborných komisí, zejména 
perinatologie a pro gynekologickou onkologii. 

15. K situaci v Sekci menopauzální mediciny: Doc. Donát má mnoho individuálních aktivit pod 
hlavičkou sekce. Sekce dosud nevydala žádná kritéria diagnostických postupů a terapie. Loňská 
konference 6/98 skončila ztrátou, ačkoliv byla bohatě sponzorována, stížnosti účastníků konference. 
RK si vyžádá kompletní vyúčtování této konference v účtárně ČLS JEP. Výbor Sekce menopauzální 
mediciny předloží Výboru ČGPS návrhy standardních postupů. Výbor ČGPS nemá jednotný pohled na 
řešení aktuální problematiky peri a post menopauzální mediciny a ukládá výboru Sekce pro 
menopauzu, aby do 2 měsíců připravil odborné podklady pro jednání výboru ČGPS (dodat do 31.5.99 
- odpovídá Donát) 

16. Byla ustanovena Sekce senologická ČGPS, předseda Dr. Strnad, místopředseda Doc. Vachoušek, 
sekretář Dr. Chovanec. Kontakt výboru ČGPS na sekci - Hořejší. Doporučeno Sekci vytvořit seznam 
akreditovaných pracovišť a kontaktovat ČLK s vytvořením pravidel - kritérii - pro činnost těchto 
senologických center (mezioborová spolupráce: gynekologie, chirugie, onkologie, radiodiagnostika). 

17. Nové kódy odbornosti 603 - měly by být zařazeny do Seznamu s platností od 1.7.1999. Dochází i 
ke změně textace některých výkonů a ke změně omezení. Celý souhrn změn dodán Hořejšímu, 
v plném znění je vyvěšen na WEB stránkách společnosti. 

18. Termín kongresu EAGO v Praze v r. 2003, zajistí Tošner a Unzeitig. 

19. Věd rada MZd ČR má asi 50 členů podle jednotlivých oborů, dosud není stanoven ani jejich status, 
ačkoliv to mělo být nejméně před měsícem. Ventruba líčí problematiku metodického řízení jednotlivých 
oborů. Při stále platné legislativě nelze již pro změněné podmínky aplikovat. Dále diskutována činnost 
oborových odborníků na všech úrovních (názory stejné jako minule, převládají spíše obavy 
z nadměrných nedemokratických pravomocí odborníků) Je doporučeno lepší využití stávajících 
možností - zdravotní radové, okresní rada, ČLK. Tyto orgány mohou jak metodicky tak odborně vést 
příšlušné regiony, ale tyto možnosti nejsou využity. Výbor doporučuje zřízení komisí MZd: pro léčbu 
neplodnosti metodou mimotělního oplodnění, perinatologickou, senologickou, onkogynekologickou.  

20. Pro všechny - promyslet obecnou osnovu koncepce oboru a do 1 týdne připomínky odfaxovat 
Ventrubovi (05/4121 3364) 



21.Unzeitig seznámil Výbor s komplikacemi a ekonomickými výsledky kongersu ESC v Praze 1998. 
Ze zisku konference bude financována řada aktivit ČGPS. Výbor souhlasí s tím, aby z těchto 
prostředků byla financována účast dr. Velebila na Perinatologickém kongresu v Argentině, duben 
1999. 

22. Tiskové středisko ČLS JEP, resp. dr. Malinová po dohodě s výborem společnosti porovná seznam 
abonentů časopisu Čes. Gynekologie a členů společnosti. Abonenti bez členství budou upozorněni na 
to, že nejsou členy společnosti a bude jim zaslána přihláška.  

23. Hořejší seznámil Výbor s výsledky voleb ČLS JEP, s přehledem hospodaření. Calda upozornil na 
nejasnou koncepci využití Lékařského domu, jehož prostory jsou pronajímány subjektům, které nemají 
s posláním ČLS nic společného. Znovu zdůrazněno jak je to s účtováním odpisů (do nákladů se cena 
promítne při nákupu a opakovaně ještě v odpisech). RK s pokladníkem se v tom obrátí na RK ČLS 
JEP. 

24. UPIGO - jelikož jde o profesní organizaci, obrátil se Hořejší na ČLK s požadavkem na zaplacení 
příspěvku. Asi však dojde ke sloučení s EAGEM. 

25. Výbor ČGPS navrhuje, aby byl vypracován registr výkonů prenatální diagnostiky v rámci 
grantového projektu (podá Calda). Registr asistované reprodukce může být dalším, ale povinným 
hlášení. Zatím je pouze dobrovolný. Obsahově vyhovuje. 

26. Výbor souhlasí s tezí, že při ukončení gravidity ze zdravotních důvodů, resp. pro vrozenou vadu 
plodu je při respektování interupčního zákona žádoucí zahájit indukci potratu intrakardiální aplikací 
KCl v případech, kde lze očekávat vitalitu plodu. Na příštím zasedání výboru předloží Calda 
doporučení postupu k ukončování těhotenství ve II. trimestru gravidity. 

27. Hořejší informuje z jednání Kategorizační komise MZd, ke kolování seznam nových cen léků pro 
odbornost 603, 604. Jelikož jde o skupinovou práci, byla vytvořena skupina členů výboru, která je 
pověřena hájením zájmů a cen léků pro výše uvedené obory: Hořejší, Holub, Čepický, Unzeitig. 

28. Za profesionální provedení různých typů návrhů nového loga společnosti bude uhrazeno 10.000,- 
Kč. 

29. Různé:  

• návrh na udělení Purkyňovy medaile prof. Macků.  
• ruší se plánovaná schůzka Výboru ČGPS v dubnu 
• doporučené postupy při preindukci a indukci porodu (Unzeitig) - do týdne připomínky (možno 

faxovat 05/4121 3364), bude publikována jako jako doporučující, nikoliv závazný postup 
v České gynekologii 

• vychází:Čech a kol.: “Porodnictví” v nakladatelství GRADA 

30. Další schůze výboru bude v sobotu dne 5.6.1999 v Praze, pokud si případné naléhavé úkoly 
nevynutí svolat schůzi dříve. 

Zapsal Lippert 


