
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ 
SPOLEČNOSTI, DNE 19. ÚNORA 2000, V PRAZE, FNM  

Přítomni: Čech, Čepický, Hlaváčková, Holub, Hořejší, Lippert, Malík, Malý, Rokyta, Tošner, Unzeitig, 
Uzel, Ventruba, Zábranský  

1. Hořejší uvítal výbor sklenkou whisky Bannister. Foto výboru pořídila Dr. Makalová. 

2. Členská základna. Informoval Calda. K 31.12.1999 měla ČGPS 1813 členů. Další přihlášky 
jmenovitě schváleny. V diskusi upozorněno, že uchazeč členství v některé sekci se musí nejdříve stát 
členem Společnosti.  

3. Finance. Informoval Lippert. Pro nemoc paní Novákové z ČLS JEP není dosud hotová závěrka. 
Hořejší požádal revizní komisi, aby svou zprávu vypracovala do červnové schůze výboru ČGPS.  

4. Kontrola zápisu. Institucionální členství ve Společnosti není možné, jak vyplývá ze stanov ČLS JEP. 
Podklady pro udělení čestných členství Holub a Unzeitig dodali. Pro Caldu trvá úkol, zajistit, aby čestní 
členové dostávali materiály ČGPS. Ohledně možnosti využívání MZ k financování zahraničních cest 
informoval Ventruba, že situace je nejasná v souvislosti se změnou ministra. S organizátory kongresu 
Radiologické společnosti se Malý dosud nespojil.  

Indikace ukončení gravidity po 12. týdnu těhotenství pro publikaci ještě připraveny nebyly.  

5. Internetová stránka ČGPS. Calda opět vyzval všechny členy výboru ke spolupráci. Na stránce bude 
umístěna společná fotografie členů výboru, nikoli fota jednotlivých jeho členů.  

6. Program postgraduálního vzdělávání IPVZ. Informoval Hořejší. IPVZ uznal 27 specializačních 
oborů. Gynekologie a porodnictví patří mezi základní obory. Pro specializaci z gynekologie a 
porodnictví vyžaduje přípravu 5 let - to je v souladu s našimi názory. V našem oboru počítá IPVZ s 
nástavbami: onkogynekologie, dětská gynekologie, perinatologie, reprodukční medicina, 
urogynekologie, genetika a revizní lékařrství, a s funkčními specializacemi: cytopato- logie, 
endoskopická operativa, kolposkopická expertiza a ultrasonografie. Příprava je ve většině případů 
plánována na na jeden rok, což je velmi málo. Celý materiál IPVZ je v příkrém rozporu se závěry a 
doporučeními výboru ČPGS (viz zápis ze schůze výboru ČPGS ve Františkových Lázních, 16.4.1998, 
kde byly schváleny nadstavbové atestace: fetomaternální medicina, onkogynekologie, reprodukční 
medicina, dětská gynekologie, funkční specializace: ultrasonografie, endoskopie, urogynekologie). 
Výbor pověřil Hořejšího, aby příslušným institucím odeslal dopis, že stanovisko ČGPS se liší od 
materiálu IPVZ.  

7. Koncepce onkologické prevence. Rokyta rozešle materiály všem členům výboru alespoň měsíc 
před další schůzí, na které pak bude návrh projednán.  

8. Nová pravidla ČLS JEP o úhradách příspěvků do mezinárodních organizací a pravidla pro finanční 
hospodaření.S novými předpisy, jejich autorkou je nová ředitelka paní Smrkovská, seznámil výbor 
Hořejší. Směrnice jsou velmi restriktivní, dokonce natolik, že výbor diskutoval otázku vystoupení 
ČGPS z ČLS JEP. Návrh byl nakonec odložen vzhledem k tomu, že MZ ČR je ochotno jednat pouze s 
ČLS JEP, nikoli se samostatnými společnostmi. Hořejší byl pověřen, aby vedení ČLS JEP odeslal 
ostrý protest. Calda umístí text směrnic na internetovou stránku ČGPS.  

9. Informace hlavního odborníka. Informoval Ventruba. a) Koncepce oboru. MZ ČR (konkrétně 
náměstek Holcát) chce koncepci dovést až k schválení. Dosud dodané návrhy koncepcí oborů lze 
najít na internetu. Jde o pracovní text a Ventruba vyzval členy výboru, aby se dál podíleli na jeho 
dopracování. b) Krajští odborníci. Nový ministr chce zachovat systém hlavního odborníka a krajských 
odborníků (resp. regionálních konzultantů). Výbor potvrdil své stanovisko, diskutované na schůzi v 
Karlových Varech, 11.11.1999 ("Výbor nenalezl konsensus v otázce smyslu existence krajského 
odborníka, v případě ustavení krajských odborníků chápe funkci krajského odborníka jako 
regionálního konzultanta hlavního odborníka. V tomto smyslu výbor souhlasí, aby byli podle nového 
státoprávního uspořádání."). Dekrety krajští odborníci zatím nedostanou a prozatímně budou 



jmenováni jako členové kolegia hlavního odborníka. Výbor rozhodl, že krajské odborníky jmenuje 
hlavní odborník (nikoli výbor ČGPS), ten bude výbor pouze informovat. c) Odborní konzultanti. Na MZ 
ČR budeme (opět) požadovat znovuzřízení oddělení pro matku a dítě. Požadujeme rovněž 
znovuustanovení odborných konzultantů ministra. Při tom budeme žádat, aby činnost dosavadních 
konzultantů(perinatologie a mateřská úmrtnost) byla sloučena a aby druhý konzultant byl určen pro 
gynekologii. V tomto smyslu se výbor shodl na návrhu na Dr. Velebila (ÚPMD) jako konzultanta pro 
perinatologii a mateřskou úmrtnost a Doc. Roba (gyn.-por. kl. FNM) jako konzultanta pro péči o ženu. 
Pro konzultanty navrhujeme úvazek 0,2. Dluhy MZ ČR vůči stávajícím konzultantům Společnost 
vyrovnávat nebude. d) Odborné komise se zatím na pořad jednání ministerstva nedostaly. 
Předsedové komisí budou zatím rovněž členy kolegia hlavního odborníka. e) Kolegium hlavního 
odborníka budou tvořit: Aulehle, Hanousek, Hořejší, Klikar, Koliba, Kučera, Kudela, Rob, Rokyta, Sak, 
Šoukal, Tošner, Unzeitig, Velebil, Zábranský, Ventruba, Živný. f) Varia Pokusíme se dosáhnout osobní 
schůzky předsedy výboru a hlavního odborníka u ministra. Ministerstvo nabízí své prostory k jednáním 
v rámci ČLS JEP. Holub informoval, že podal návrh ČLK, aby každý region měl svého "komorového" 
konzultanta pro daný obor. Calda navrhl, aby na internet byly umístěny "zprávy hlavního odborníka".  

10. Česká gynekologie. O odborné stránce referoval Holub, o organizační a finanční Dr. Malinová a 
Dr. Šplíchalová. Všechny publikované práce jsou recenzované, Holub vyslovil všem recenzentům 
poděkování. Technická redaktorka paní Jungwirthová odešla do důchodu. Na Čechův návrh výbor 
schválil, aby Česká gynekologie uveřejnila poděkování paní Jungwirthové. Souhrny všech článků jsou 
dosažitelné na internetu. Česká gynekologie je rentabilní, takže je možno zvýšit rozsah a vyhovět i 
požadavkům např. na barevné přílohy. Časopis má 1424 českých, 335 slovenských abonentů (+235 
slovenských abonentů, kterým předplatné hradí fa Janssen-Cilag. Do budoucna budou časopis 
dostávat čestní členové ČGPS zdarma. Na dotaz Unzeitigův vysvětlila Dr. Malinová, že zisk časopisu 
zůstává v provozu tiskového střediska ČLS JEP a dotuje jiné časopisy. Výbor po té pověřil Holuba a 
Živného, aby spolu s Dr. Malinovou nalezli způsob, jak využít zisku České gynekologie ve prospěch 
českých gynekologů. Po upozornění Tošnera výbor dále konstatoval, že zisk časopisu, uváděný Dr. 
Malinovou, je nepřiměřeně nízký, uvážíme-li počet abonentů, výši předplatného a inzerci. Výbor uložil 
Dr. Malinové, aby do příští schůze dodala podrobný přehled výdajů a příjmů časopisu. S odbornou 
úrovní časopisu projevil výbor spokojenost.  

11. FIGO Unzeitig referoval o blížících se volbách do orgánů FIGO. Na jeho návrh schváleno, že 
ČGPS podporuje na funkci prezidenta Rodrigueze z Venezuely, na funkci viceprezidenta podpoříme 
italského kandidáta. Na funkci předsedy vědecké komise podporujeme kandidaturu Lansaca (Francie). 
Do exekutivy navrhujeme těchto 12 států: Belgie, Buhlarsko, Ekvádor, Irsko, Kuvajt, Maroko, Panama, 
Portugalsko, Švédsko, Tai-wan, Tanzanie, Vietnam. Do vědecké komise navrhujeme: Česká 
republika, Dánsko, Chile, USA. Ve volbách máme dva hlasy, za delegáty s hlasovacím právem určil 
výbor předsedu a místo- předsedu (Hořejší a Hlaváčková). Nepodařilo se zajistit firmu, která by 
dopravila na kongres FIGO celý výbor, firmy jsou však nakloněny sponzorování cesty jednotlivých 
členů výboru. Výbor vyzval Hlaváčkovou, aby se zúčastnila konference FIGO o násilí proti ženám. Na 
pořádání příštího kongresu FIGO kandiduje zatím Hong Kong a Austrálie. Calda navrhl, abychom se i 
my ucházeli o pořádání kongresu FIGO. Unzeitig upozornil, že světadíly se v pořádání kontresů 
střídají, Evropa přijde na řadu až v dalším desetiletí. Nicméně kongres je třeba začít připravovat 6 let 
předem a výbor pověřil Caldu a Unzeitiga, aby v tomto smyslu začali jednat se zahraničními partnery.  

12. Další kongresy Jako termín kongresu EAGO/EBCOG navrhujeme 7.-10.6.2002, jako místo Hilton, 
Praha. Cytologická společnost pořádá 29. evropský cytologický kongres. ČGPS je přizvána mezi 
pořadatele a vyzvána k vyslání zástupce do organizačního výboru. Výbor pozvání akceptoval a pověřil 
předsedu cytologické sekce (Slavíka). 17.5.1999 nefrologický den věnovaný porodnictví organizuje 
Nefrologická společnost. S vědeckou tajemnicí Nefrologické společnosti Doc. Sulkovou se domluví o 
programu Unzeitig. Hořejší pak informoval o dalších akcích, jejichž seznam je uveden na internetové 
stránce ČGPS.  

13. První kongres FEMS v Hiltonu v Praze 29.4.-1.5.2000. Výbor menopauzální sekce přeložil svoji 
konferenci plánovanou na 13.-14.10. a předřazuje ji kongresu na 28.4. FEMS nám za to nabízí 
kongresový poplatek pro české účastníky 1000.- Kč na obě akce, polovinu z tohoto výnosu pro naši 
společnost, 40-50 % peněz od českých firem a úhradu hotelu Hilton pro schůzi menopauzální sekce. 
Výbor konstatoval, že je nutno se nějak bránit tomu, aby kde jaká zahraniční společnost pořádala 
svou akci v Praze, protože to snižuje atraktivitu Prahy pro akce, na jejich pořádání se ČPGS sama 
přímo podílí.  



14. Kongres ČGPS v Brně Uskuteční se v termínu 30.11.-2.12.2000 ve Voroněži. Organizátor bude 
Medica Publishing. S tematikou kongresu seznámil výbor Unzeitig. Předpokládá se i účast porodních 
asistentek.  

15. Projekt NEDA Dr. Sošková, Wyeth-Lederle, referovala o připravovaném edukačním programu pro 
ženy v klimakteriu. ČPGS je žádána o spolupráci. Bouřlivá diskuse nejdříve se zástupci Wyeth-
Lederle, pak v jejich nepřítomnosti. Výbor posléze schválil závěr, se kterým byli zástupci firmy 
seznámeni: Programu NEDA, tak, jak byl prezentován, se ČGPS nezúčastní, mimo jiné proto, že 
nesouhlasí s rolí ČGPS jako vyhlašovatele a organizátora. Výbor současně rozhodl, že podobné 
prezentace nebudou napříště na schůzi výboru připuštěny.  

16. Logo Calda informoval o problémech s tiskárnou, neb barevná verze loga má dva odstíny zelené a 
barevnou verzi loga nelze xeroxovat a faxovat. Zábranský se to pokusí dořešit s autorem.  

17. Kategorizační komise Informoval Hořejší. Úhrada HRT jako celku bude snížena o cca 10 %. 
Všechny estrogenové přípravky mají být narovnány na cenu 6 Kč/den. Na návrh Unzeitiga však výbor 
rozhodl, že se pokusíme zachránit plnou úhradu Estrofemu, který je jediným estrogenem na trhu 
vhodným i pro terapii, nejenom pro HRT. Dále má být srovnána úhradu Climenu, Diviny a Trisequentu. 
S dalšími návrhy výbor nesouhlasí, tj. stejná úhrada Premarinu 0,625 a Estrofeminalu, snížení úhrady 
Provery. Organon se chce pokusit o stanovení denní úhrady Livialu (výbor podporuje 18.- Kč/den).  

18. Standard pro HRT. Podle závěru připomínek Čepického je předložený návrh nepoužitelný. Výbor 
doporučil, aby garant standardu návrh přepracoval podle připomínek. Bylo diskutováno, zda je 
standardu pro HRT vůbec zapotřebí, se závěrem, že ano. 

19. Spiknutí proti reprodukčním právům. Uzel referoval o Deklaraci práv počatého dítěte. SPRSV 
jednala s parlamentními činiteli. Je zjevné, že konečným smyslem Deklarace je restrikce interrupčního 
zákona, jde o koordinovanou mezinárodní akci. Uzel informoval o semináři Plánované rodičovství a 
interrupce na půdě Parlamentu pod záštitou Buzkové, Škromacha, Volfové a Zvěřiny, 14. března 2000 
v 16 hod. a pozval členy výboru k účasti. V této souvislosti informoval Hořejší o 1. parlamentním 
semináři Péče o ženu na přelomu tisíciletí. Informaci se dověděl od Prof. Blahoše. Přednášeli mj. 
Feyereisl, Finsterle, Huvarová, Unzeitig. Výbor projevil nespokojenost, že při výběru přednášejících 
byl obejit a v tomto smyslu zašle Hořejší presidiu ČLS JEP.  

20. Různé. a) Konkursního řízení na místo přednosty gyn.-por. oddělení v Kladně se jako zástupce 
výboru zúčastní Živný. Konkursního řízení na místo přednosty gyn.-por. oddělení v Jindřichově Hradci 
se jako zástupce výboru zčastní Hlaváčková. b) Byly rozděly účasti na atestačních zkouškách z 
gynekologie a porodnictví. c) Remedia Mednet vytváří sbor poradců a požádala výbor o návrh 
zástupce pro gynekologii a porodnictví. Výbor navrhl Cibulu. d) Malý usiluje o novelizaci daňového 
zákona tak, aby si i lékaři v zaměstnaneckém poměru mohli z daňového základu odečítat povinnou 
kontinální edukaci a podobné výdaje. Výbor iniciativu Malého podporuje. e) Výbor podporuje 
znovuzavedení výroby Trypsinu. f) Adresář JASS poskytneme. g) Jednání s Chirurgickou společností 
o péči o prsy opět uvízla na rigidním a odmítavém postoji této společnosti. Výbor ČGPS zaujal po 
diskusi toto stanovisko: Chirurgický monopol na péči o prsy pacientky poškozuje. Chirurgické 
mamologické ambulance ve své většině nerozumí endokrinologii prsu a endokrinologii benigních 
onemocnění prsů a provádějí zhusta rozhodnutí, která jsou v rozporu se současnými názory na 
prevenci karcinomu prsu. Karcinom prsu pak patří do péče multidisciplinárního týmu vedeného 
onkologem. Gynekologická a porodnická společnost vstupuje do dalších jednání s tím, že prs má patřit 
primárně do péče gynekologické a spoluúčast chirurgů se týká pouze zachování možnosti operační 
léčby karcinomu. h) Calda požádal, aby všichni, kdo od něj dostanou e-mailovou zprávu, na ni jedním 
slovem odpověděli, aby měl informaci, že zpráva byla doručena a přečtena. i) Na Unzeitigův návrh 
schválil výbor, aby všechny materiály, které se na výboru mají projednat, byly členům výboru zaslány 
předem, písemně nebo e-mailem. j) Při trvalé přítomnosti hlavního odborníka na schůzích výboru 
bude Dr. Karásková zvána jen podle potřeby. k) Důležité internetové adresy: www.FIGO.org, 
www.obgyn.net, www.upigo.org. l) ČGPS nebude příspívat svým členům na účast na kongresech v 
ČR ani v zahraničí.  

Zapsal Čepický. 


