Zápis ze schůze výboru České gynekologické a porodnické společnosti 11. září
1999 v Praze (gyn.-por. klinika VFN)
Přítomni:

Calda, Čech, Čepický, Holub, Hořejší, Lippert, Malík, Mardešič, Rokyta, Tošner,
Uzel, Zábranský

Dále
přítomni:

Nový, Zahrádková

1. Členská základna
K 2.6.1999 měla ČGPS 1767 členů.
Nové přihlášky jmenovitě schváleny. Zamítnuta přihláška MUC Elišky Svobodové (nesplňuje
podmínku stanov - vysokoškolské vzdělání).
Calda informoval o zrušených členstvích, nezvěstných a zemřelých členech.
Calda umístí na internet k seznamu členů výzvu, aby ti, kteří změnili bydliště a nedostávají žádné
materiály, informovali vědeckého sekretáře. (provedeno okamžitě k 22.9.99)
Schválen návrh, aby členky ČGPS, které jsou na mateřské dovolené, platily stejný příspěvek jako
důchodci, tj. 20.- Kč, požádají-li o to.
Schváleno, že neplatiči, kteří nezaplatili členské příspěvky po dobu dvou let, budou ze Společnosti
vyškrtnuti. Pokud podají přihlášku opět, budou přijati až po zaplacení dluhu.
Hořejší za tímto účelem zajistí vytvoření a udržování seznamu dlužníků z řad bývalých členů.
2. Kontrola zápisu
a) MZd ČR zamítlo Kudelovu žádost o úhradu cesty na schůzi UPIGO.
b) Návrh na Purkyňovu medaili Prof. Macků dodán. Calda požádá ČLS JEP o vyhotovení mediale.
(požádáno písemně předsednictvo ČLS JEP 21.9.99) Medaile bude předána na kongresu v Karlových
Varech, Čepický zajistí ubytování na jednu noc.
c) Revizní komise nedodala zápis o kontrole účetnictví a žádný její člen se na schůzi výboru
nedostavil. Sekce porodnické analgezie dluh uhradí. O sekci ambulantní gynekologie nejsou
informace. Lippert vyjádření sekce zaurguje.
d) Čepický informoval, že seznam nástavbových atestací a funkčních specializací vypracovaný ČLS
JEP a dodaný hlavním odborníkem jako pomůcka pro přípravu koncepce oboru je v příkrém rozporu s
usnesením výboru ČGPS z Františkových Lázní. Hořejší bude protestovat a žádat nápravu.
e) Hořejší informoval o dopisu předsedy Sdružení praktických gynekologů prezidentovi ČLS; Dr. Rath
jej vyzval k připomínkování dopisu.
f) Holub informoval o nových informacích o podávání vaginálního estriolu a karcinomu endometria.
Poslední zpráva hovoří naopak o snížení rizika, naopak zprávy zvyšování ca endometrii po estriolu
žádné nové nejsou.
g) Lippert dosud nezahájil jednání, aby laparoskopické výkony nebyly omezeny na hospitalizaci.
3. Finance
Referoval Lippert. Aktivum cca 556 tis. V tomto roce zatím příjmy (příspěvky) cca 173 tis. Výdaje cca
83 tis. (příspěvky 173 tis.). Celkové výdaje 83 tis.
4. Úprava koncepce oboru
Požadavkům Ministerstva zdravotnictví se pokusí vyhovět Ventruba a Čepický. Předsedové sekcí,
kteří dosud nezpracovali své oblasti budou upomenuti, všichni dostanou další novou osnovu pro její
vypracování z MZ.
5. Ambulantní gynekologové bez atestace II. stupně.
Tito gynekologové dostali generální pardon od ČLK ihned po roce 1989, v některých jejich praxích
jsou však opakovaně zaznamenávány závažné nedostatky.
Diskuse Calda, Čepický, Malík. Upozorněno, že je pro celou gynekologickou obec a pacientky lepší
podporovat vzdělávání těchto kolegů. Tím se sníží riziko eventuelních soudních procesů a nežádoucí
vulgární medializace. Výbor se usnesl, že podporuje hlavního odborníka ve snaze, aby ve lhůtě 3 let
zrušit generální pardon ČLK s tím, že tito gynekologové by buď museli složit doplňkovou zkoušku
nebo se zapojit do právnické osoby, která disponuje primářem s atestací II. stupně.

7. Výkonová kapitační platba
Referoval Dr. Nový. V květnu 1999 byla vytvořena rada pro přípravu pilotního projektu. První etapa
probíhá od 1.7.99 v 6 okresech, cílem je zjištění proregistrovanosti. Výstupem má být počet skutečně
registrovaných žen. Zatím se potvrdilo, že řada žen navštěvuje více gynekologů současně. Registrují
se ženy starší 15 let. Projekt bude pokračovat, dosáhne-li proregistrovanost alespoň 60-65 %. Tato
fáze pilotního projektu bude ukončena 31.12.1999.
V diskusi zmíněna otázka dovolených, zástupů a především otázka vyšetření těhotných, která zatím
není řešena.
8. Kongres v Karlových Varech
Referoval Čepický. Zatím je přihlášeno více než 300 účastníků a více než 60 sdělení. Slavnostní
zahájení kongresu bude ve čtvrtek v 17 hodin. Schůze výboru bude ve čtvrtek v 10 hodin.
Na slavnostním zahájení bude předána Purkyňova medaile Prof.Macků a čestné členství ČGPS Prof.
Boudovi. Čepický pro ně zajistí nocleh v Puppu. Pro členy výboru, organizačního výboru, Prof.
Höschla, Prof. Valenta a Doc. Štencla zajistí Čepický nocleh v Alici (kde též proběhne schůze výboru).
Členové výboru za tímto účelem urychleně nahlásí, na které noci si přejí nocleh zajistit. (V této
souvislosti se z účasti na schůzi výboru a kongresu omluvili Rokyta a Uzel.)
8. Kongres Kontroverze Calda zjistí, kolik českých účastníků se přihlásilo - pořadatelé nám poskytli 30
míst za snížený kongresový poplatek 100 USD. Calda rozhodne losem, kterými z přihlášených bude
doplněn stav pro 30 členů ČGPS, kteří budou mít poplatek prominut vůbec.
9. Plán akcí na rok 2000
a) Diskutován problém kolize celostátního kongresu s perinatologickou tematikou v Brně s evropským
menopauzálním kongresem ustavujícím evropskou menopauzální společnost. Kolize však není
absolutní (obě akce na sebe navazují). Hořejší navrhl změnit termín kongresu ČGPS a brněnští
pořadatelé v tomto směru již učinili kroky, ovšem nový navržený termín koliduje s již ohlášenou
konferencí Ultrazvukové sekce. Po bouřlivé diskusi výbor rozhodl, že kongres ČGPS bude v původním
termínu, event. (není-li to již možné) v termínu co nejbližším, který nesmí kolidovat s jinými již
nahlášenými akcemi. Brněnské pořadatele bude informovat Calda.( DODATEK: Vyřešeno bez
problémů s doc. Unzeitigem stanovením nového termínu na kongres ČGPS na termín 30. listopadu až
2. prosince 2000)
b) V této souvislosti rozhodnuto, že sekce mohou své akce hlásit průběžně, průběžně pak budou
zařazovány do kalendáře.
Předsedové sekcí se vyzývají, aby zápisy ze schůzí sekcí zasílali neprodleně vědeckému sekretáři.
c) Radiologická společnost pořádá kongres o zobrazovacích metodách v gynekologii a porodnictví, o
čemž se ČGPS dověděla náhodou. Hořejší k tomu napíše dopis předsedovi Radiologické společnosti.
d) Hořejší informoval o dalších akcích, u kterých je žádána propagace mezi gynekology (lázeňská
terapie, fotodynamická terapie). Výbor vzal na vědomí.
e) Dr. Dörr požádal výbor ČGPS (resp. předsedu) o doporučení své žádosti MZd o zaplacení
cestovného na kongres v Buenos Aires. Předseda sekce (Bouda) tuto žádost doporučil a doporučení
pro MZd ČR tedy podepsal i Hořejší. Hořejší nicméně konstatuje, že Dr. Dörr není jediným zástupcem
ČR na kongresu. Výbor rozhodl, že napříště bude postupovat stejně. Kdo bude žádat o podporu své
žádosti o finanční příspěvek MZd, musí mít nejdřív doporučení příslušné sekce.
f) Čepický informoval o připravovaném kongresu porodnické analgezie a anestézie, kterou pořádá
Nadace Vita et Futura ve spolupráci se Sekcí porodnické analgezie a anestézie. Čepický dále tlumočil
žádost Sekce, aby doškolovací kursy, které pořádá Nadace ve spolupráci se Sekcí v roce 1999 (vždy
pro velmi omezený počet účastníků) byly pro potřeby úhrady příspěvku ČGPS pokládány za jednu
akci, což výbor schválil.
10. Standardy na internetu
Hořejší reagoval z usnesení výboru dopisem MZd a dostalo se mu odpovědi, že standardy byly
vypuštěny a budou nahrazeny novými, na jejichž vypracování by se ČGPS měla podílet.
11. EAGO kongres 2005.
Hořejší má informace od Unzeitiga. Je zapotřebí, aby ČR měla alespoň 20 individuálních členů (zatím
jich je 17, jsou to členové výboru + vědecký sekretář, členové revizní komise, Dr. Koprnická, Doc.
Rob). Rozhodnuto, že členský příspěvek ČLS uhradí ještě těmto gynekologům: Bartoš, Donát, Dvořák,
Feyereisl, Pařízek, Slavík, Živný. Unzeitig byl jmenován oficiálním reprezentantem ČGPS u EAGO,
oznámí zvětšení počtu členů a oficiálně požádá o přidělení kongresu v roce 2005.

13. Zákon o zdravotní péči
Hořejší dostal návrh zákona k vyjádření: Nikde se neobjevuje definice pojmu "stacionář", až se o nich
náhle mluví v odstavci o zvláštní ambulantní péči. V preventivních prohlídkách žádáme doplnit
gynekologickou preventivní prohlídku dětí do 15 let a dorostu jednou za 2 roky. Dále žádáme
dispenzarizaci doplnit o ženy užívající HRT a ERT (stejně jako jsou dispenzarizovány ženy užívající
antikoncepci). Kapitolu o asistované reprodukci odeslal Hořejší k vyjádení Mardešičovi. Ten své četné
a zásadní připomínky již odeslal. Na dotaz Hořejšího Uzel vysvětlil, proč je navržená věková hranice
pro sterilizaci 25 let a pro změnu pohlaví transsexuálů 21 let. Není zřejmé, kdo je majitelem zdravotní
dokumentace a jak dlouho musí být uchovávána. Mezi těmi, kdož mohou nahlížet do zdravotnické
dokumentace není uveden pacient.
diskusi diskutována otázka preventivní gynekologické prohlídky dětí, její náplně a významu (Čepický,
Malík aj.).
V souvislosti s návrhem Zákona o zdravotní péči upozornil Calda na silný vliv hlasitých menšin, jako je
hnutí Pro life.
14. Návrh vyhlášky o poklesu výděleční schopnosti
Připomínky vypracuje Čepický.
15. Informace z MZd ČR
Informoval Hořejší. Proběhnou výběrová řízení na perinatologická centra, centra asistované
reprodukce, centra pro m. Gaucher, centra pro trofoblastická nemoc. Poslední dvě se budou
rozhodovat mimo dohodovací řízení. Asistovaná reprodukce je ambulantní metoda a má tedy i rajonní
výběrové řízení. VZP žádá změnu úhrady.
Dle sdělení Dr. Karáskové byl na MZ ČR zrušen odbor pro péči o matku a dítě. Výbor se oficiálně
dotáže hlavního odborníka a ten zjistí situaci na MZ.
16. Doporučený postup umělého přerušení těhotenství ve druhém trimestru
Referoval Calda. Výbor schválil Caldův návrh, který doporučuje v době možné viability podání KCl
plodu intrakardiálně jako součást technického provedení legálního ukončení těhotenství. Je to obvyklý
postup ve světové literatuře.
17. Imunohematologické vyšetření v těhotenství
Referoval Calda. Spolu s transfúzní společností vypracují a navrhnou nový algoritmus. Předpokládají
se dvě vyšetření, jedno za začátku těhotenství, druhé v 28.-30. týdnu těhotenství. Po schválení
perinatologické sekce a výboru ČPGS a vyjádření sekce ambulantní gynekologie k technickému
provedení bude publikováno jako doporučení ČGPS.
18. LOGO a dopisní papíry
Hořejší opomněl kontaktovat ČLS ohledně zabudování loga ČLS do loga CGPS. Doplní. Calda se
Zábranským pak dozajistí tisk papírů.
19. Různé
a) Hořejší byl požádán ČLK, aby stanovil minimální parametry okresního a podokresního zařízení.
Hořejší oslovil Rokytu, Zábranského, Holuba, Klikara a zkompiloval definitivní verzi.
S ní seznámil výbor.
Po diskusi jsou minimální parametry tyto:
minimálně 30 lůžek; minimální vybavení: biochemie, rtg (jen laborant), hematologie, ultrasonografie,
laparoskopie, hysteroskopie, JIP (stačí mezioborový); minimální počet výkonů za rok: nejméně 500
(zcela výjimečně 400) porodů, 50 hysterektomií jakýmkoli přístupem, 100 endoskopií; minimální počet
lékařů: 2 s atestací II. stupně + 3 s atestací nejméně I. stupně (na ambulanci musí být lékař s atestací
II. stupně); nutná koexistence oborů: interna, chirurgie, pediatrie, anesteziologie.
b) Hořejší informoval o korespondenci s předsedou Sdružení praktických gynekologů. V klidné
atmosféře a bez diskuse vzal výbor na vědomí.
c) Čepický upozornil, že firma Roche propaguje své multivitaminové přípravky mj. tím, že je nutno je
užívat při užívání hormonální antikoncepce, která zatěžuje játra. Čepický pověřen upozornit firmu, že
výbor to pokládá za klamavou reklamu.
d) Čech referoval o konferenci Ultrazvukové sekce.
e) Čech informoval o Sonkově ceně, kterou získal Doc. Calda.
f) Čech informoval, že Pawlíkova cena bude nadále udělována každoročně.

g) Hořejší vylosoval za dohledu výboru výherce registru komplikací hormonální antikoncepce.
Vylosován účastník č.261 (symbol: odmocnina). Cena by měla být předána v Karlových Varech.
h) Dr. Zahrádková referovala o návrhu standardů HRT. Po krátké diskusi rozhodnuto, že všichni
členové text dostanou k vyjádření.
i) Calda požádal o shlédnutí internetových stránek a o pomoc s jejich redakcí.
j) Příští schůze výboru bude v Karlových Varech v hotelu Alice ve čtvrtek 11. listopadu v 10 hodin.
zapsal Čepický

