Zápis z schůze výboru České gynekologické a porodnické společnosti,
5. června 1999 v Praze, FNM.

Přítomni: Čepický, Hlaváčková, Holub, Hořejší, Lippert, Malík, Mardešič, Rokyta, Unzeitig, Uzel,
Ventruba, Zábranský
Dále přítomni: Beková, Karásková, Slavík, Strnad.
Omluveni: Calda, Čech
1. Hořejší zahájil schůzi a uvítal přítomné.
2. Členská základna. 1603 členů. 166 nových přihlášek jmenovitě schváleno, v tom i 3 lékaři ze
zahraničí (1x USA, 1x UK, 1x, Slovensko), takže s nimi má ČGPS v současné době =1.767 členů. +)
3. Kontrola zápisu. Dopis MZ ČR odmítající standardy na internetové stránce odeslán. Pořádání
světového kongresu asistované reprodukce 2005 získal Istanbul, my jsme se ucházeli bez úspěchu.
ČLS opět odmítla uhradit příspěvek do UPIGO. Kudela se pokusí získat sponzory. Hořejší seznámil s
novými pravidly Kategorizační komise. Návrh na Purkyňovu medaili pro prof. Macků Rokyta dodá.
4. Finance. Referoval Lippert. Rok 1998: Celkový zůstatek je cca 633 tisíc Kč (z toho cca 115 tisíc
náleží ČGPS a zbytek sekcím). Ve finanční ztrátě je sekce porodnické anestézie a analgezie a sekce
ambulantní gynekologie. Tento dluh jsou sekce povinny uhradit do konce roku 1999. Výbor vyzývá
pasivní sekce k aktivitě. Sekce, které po dobu dvou let nevykázaly žádnou činnost, budou vyzvány
dopisem předsedy k oživení aktivity. Po 3 létech inaktivity bude sekce zrušena. Případný dluh musí
být vyrovnán vždy do konce kalendářního roku. Výbor vzal Lippertovu informaci na vědomí s tím, že
účetnictví ještě projedná revizní komise. O případném přijetí dalšího administrativního pracovníka
bude rozhodovat výhradně výbor.
5. Webové stránky společnosti mají adresu: http://www.lf2.cuni.cz/cgps
6. Kongres Kontroverze v gynekologii a porodnictví 28.-31. října 1999. Informoval Hořejší. Všichni
členové ČGPS dostanou program a budou informováni o možnosti účasti při výrazně sníženém
poplatku . 15 účastníků se může zúčastnit za symbolický poplatek. Výbor vybral tyto: Calda, Čech,
Hlaváčková, Holub, Klikar, Malík, Malý, Rokyta, Tošner, Zábranský. Dále jednoho účastníka určí
Sekce asistované reprodukce (doručen návrh na dr. Dostála),jednoho Endoskopická sekce (dr.
Bartoš), dva Onkologická sekce (návrhy dosud nedošly) a dva Perinatologická sekce (návrhy rovněž
nedošly). Předsedové sekcí nahlásí jména během týdne Hořejšímu. Kongres je 28.-31. října 1999.
(poslední víkend v říjnu). Calda ověří, zda je možno na kongresu předat čestné členství prof.
Dargentovi.
DODATEK po zápisu: Dalšími jednáními dohodnuto, že nikoli 15, ale 30 vybraných kolegů bude na
návrh výboru pozváno jmenovitě s tím, že zaplatí registrační poplatek 100 US Dolarů. Těchto 30
účastníků bude pozváno organizátorem se sdělením, jak se přihlásit a zaplatit stanovených 100 USD,
musíme proto dodate jejich seznam. Prosíme proto, aby členové výboru a předsedové sekcí navrhli
dalších 15 lidí kromě již vyjmenovaných. Návrhy adresujte předsedovi FAXem nebo e-mailem,
“pořadník“ bude vytvořen systémem “kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Ostatní členové ČGPS se mohou
zúčastnit za redukované poplatky 300 USD na celý kongres (při zaplacení do 15.8., jinak 330 USD)
nebo 120 USD na 1 den (dle vlastního výběru). +)
7. Sekce asistované reprodukce. Proběhly mimořádné volby, předsedou volební komise byl Klikar.
Volby byly jednokolové a korespondenční. Výbor je sedmičlenný, bylo dohodnuto, že 4 členové budou
reprezentovat nestátní a 3 členové státní centra. Shodou okolností sedm členů s nejvíce hlasy
odpovídalo tomuto klíči. Výbor sekce tvoří Brandejská, Dostál, Mardešič (předseda), Řežábek, Sobek,
Štěpán, Texl. Revizní komise (kde byl domluven poměr 1 zástupce nestátních a 2 zástupci státních
center) má složení Čekal, Petrenko, Ventruba. Předsedou etické komise je Dostál, předsedou komise
pro tvorbu minimálních standardů a jejich dodržování je Texl. MZ ČR žádá Sekci asistované

reprodukce o podklady pro novelizaci metodického pokynu, týkajícího se tzv. akreditace, která podle
metodického pokynu skončila v roce 1998. Sekce má pod klady připraveny a MZ je předá.
8. Standardy pro preskripci HRT. Návrh vrácen Sekci klimakterické mediciny k přepracování.
9. Vyúčtování konference Sekce klimakterické mediciny. Ve vyúčtování, které jsme obdrželi,
neshledáváme zásadní rozpory. Režijní náklady jsou však nezvykle vysoké ve srovnání se službami
poskytnutými účastníkům kongresu. Vyúčtování bude uveřejněno na internetové stránce ČGPS.
10. Logo: Logo schváleno.
11. Informace hlavního odborníka.. Předsedou oborové komise IGA MZ ČR je prof. Čech. Schváleny
byly jen žádosti o granty, které získaly hodnocení I. kategorie a jediný další s hodnocením II. kategorie
- celkem získal obor 8 grantů. Byl schválen statut Vědecké rady MZ ČR. Je možné ustavit stálé a
dočasné odborné komise. Byla schválena obecná koncepce pro zpracování koncepce oboru. Ta musí
být zpracována v rozsahu asi 30 stran do 30.9.1999. Do žádané podoby přepracuje již připravenou
koncepci gynekologie a porodnictví Čepický za pomoci skupiny Rokyta, Unzeitig, Ventruba. Krajští
odborníci budou jmenováni do 14 krajů podle nového rozdělení. Budou to přednostové největších
lůžkových zařízení v kraji. Okresní odborníci zatím vytvořeni nebudou.
12. Senologická péče Referoval Strnad. Chirurgové se brání tomu, aby se o prs starali i gynekologové,
argumentují, tradicí, neschopností gynekologů provádět lymfadenektomii atd. K dohodě nedošlo, další
jednání bude 16.6.1999. Výbor ČGPS zastává stanovisko, že gynekologii nelze z péče o prsy vyloučit.
Operativu nechť provádí ten, kdo ji umí, podle kriterií, která je zapotřebí stanovit a zveřejnit. Do
poručujme, aby MZ ČR ustanovilo senologickou (nikoli pouze mamografickou) komisi, v níž nutně
musí být zastoupena gynekologie. Návrh statutu komise napíše z pověření výboru ČGPS Strnad.
Karásková informovala o žádosti doc. Vachouška o uznání nad regionálního statutu pro Centrum pro
nemoci prsu. Je nutno, aby se MZ ČR obrátilo oficiálně na ČGPS, ta po té vypracuje (ve spolupráci se
Senologickou sekcí) stanovisko.
13. Jednání o výkonově-kapitační platbě. Referovala Hlaváčková. Došlo k pozastavení pilotních studií,
které by nicméně měly být zahájeny v červenci t.r.
14. Cytologie. Referovali Beková a Slavík. Patologové se pokoušejí znemožnit provádění cytologie
gynekologům. Hořejší zajistí schůzku s představiteli Patologické společnosti na půdě ČGPS, jejímž
cílem bude dohodnout pravidla podmínek pro provádění cytologie. Spolu s ním se schůzky zúčastní
Ondruš, podklady pro od bornou argumentaci připraví Beková a Slavík. Slavík oznámil, že Cytologická
sekce se sloučila se Sekcí cervikální patologie.
15. Jednání o funkčních specializacích. Jednání uvízlo na VR ČLK, Hořejší se bude průběžně
informovat o dosaženém pokroku.
16. Návrh pracovišť pro budoucí akreditaci. Pracovní skupina v čele s Hořejším připravila dvě varianty,
menší tvoří 14 pracovišť s kapacitou 33 školenců za rok, větší tvoří 17 pracovišť a 36 školenců. Výbor
preferuje první variantu.
17. Česká gynekologie. Referoval Holub. Všechny články se recenzují. Strukturovaná abstrakta
vycházejí v češtině a v angličtině.
18. EAGO. Referoval Unzeitig. Budeme usilovat o pořádání evropského kongresu 2005, kontakty z
EAGO v tomto smyslu zajistí Unzeitig a Holub.
19. Příprava výběrových řízení na specializovanou a vysoce specializovanou péči. O centra
asistované reprodukce a perinatologie se přihlásilo více pracovišť, než navrhly komise, některá
pracoviště se však po znovu oznámení podmínek sama odhlásila. Výběrová řízení proběhnou 12.16.7., ČGPS má jeden ze čtyř hlasů. Sekce asistované reprodukce navrhuje zachování současné sítě,
u nových pracovišť trvá na dodržování standardů. Perinatologická sekce bude usilovat o racionalizaci
počtu center, který se jeví nadbytečný, a bude proti případnému rozšiřování. Centrum pro

trofoblastickou nemoc bylo k 1.1.1999 přeneseno do ÚPMD, proti čemuž Onkologická sekce
protestovala na MZ ČR. Nyní bude na toto centrum vypsáno výběrové řízení.
20. Akce ČGPS v roce 2000. Termín pro odeslání vědeckému sekretáři je neodvolatelně 15. srpna
1999 a je určen termínem uzávěrky katalogu akcí, s čímž následně souvisí bodové hodnocení v rámci
postgraduálního vzdělávání. Všechny sekce se musí vyhnout datům 9.-11. 4. (Kongres ČGPS
s mezinárodní účastí - s tématikou perinatologie v Brně), 29.4. – 1.5. 2000 (1. kongres FEMS Evropská federace národních menopauzálních společností v Praze) a 7.-10.6. (Evropský kongres
dětské gynekologie v Praze). Nedoporučuje se plánovat akce na červen, kdy je příliš mnoho
mezinárodních akcí. +)
Pro kongres v roce 2000 s tematikou perinatologie je do prázdnin možno poslat návrhy na temata
sekcí.
21. Zahraniční akce. Dostali jsme nabídku uspořádat 5. kongres perinatální mediciny 2001 v Praze.
Odsouhlaseno.
22. Varia.
b) Sekce ambulantních gynekologů žádá zvážit smysl atestace z dětské gynekologie. Hořejší
odpoví v tom smyslu, že v současnosti neuvažuje o změnách v systému stávajících atestací.
c) ČAPA neúspěšně žádala o možnost, aby porodní asistentky mohly zajišťovat domácí péči o
novorozence.
d) Nepřijímáme záštitu nad mezioborovým symposiem Fotodynamická terapie a diagnostika v
ČR.
e) Doc. Citterbart obdržel dopis od ředitele lázní Mšené, kde by chtěli zajišťovat
gynekologickou péči. Je nutno, aby se
obrátili přímo na výbor ČGPS, ale všeobecně lázeňských lůžek je pro gynekologii dostatek.
f) Firma Organon oznamuje, na základě článku v Lancetu, (Weiderpass E, Baron JA, Adami
HO, Magnusson C, Lindgren A, Bergstrom R, Correia N, Persson I: Low-potency oestrogen
and risk of endometrial cancer: a case-control study. Lancet 1999 May 29;353(9167):1824-8),
který upozornil na zvýšené riziko ca endometria u dlouhodobých uživatelek perorálního
estriolu, že prozatím svá doporučení nemění. S tím výbor souhlasí.
g) Výbor schválil pro Unzeitiga úhradu stravného a místní dopravy na schůzi exekutivy FIGO
ve Španělsku s tím, že konzum nepřesáhne 1 litr stolního vína denně.
h) Karásková informuje, že od roku 2000 budou nové formuláře Zprávy o novorozenci a
Zprávy o rodičce. Současně bude nový formulář Zpráva o mateřském úmrtí. Hlášení se bude
podávat hlavní mu odborníkovi.
i) Na dotaz Karásková sděluje, že nový finanční výměr úhrady umělého přerušení těhotenství
nebude.
j) Navrženo, aby ČGPS navrhla VZP, aby výkony v přímé souvislosti s poskytováním
antikoncepce byly hrazeny pacientkou. Zamítnuto do doby, kdy gynekologie bude mít vlastní
přidělenou finační částku.
k) Lippert zahájí jednání, aby některé laparoskopické výkony nebyly omezeny na hospitalizaci.
23. Příští schůze výboru. Příští schůze výboru budou v Praze (event. v Nymburku) 11. září 1999 a v
Karlových Varech 11. listopadu 1999.
zapsal Čepický

+) dodatečné opravy podle změněných faktů provedl Hořejší

