Zápis ze schůze výboru ČGPS 17.6.2000 v Praze, FNM
Přítomni: Calda, Čech, Čepický, Hlaváčková, Holub, Hořejší, Klikar, Lippert, Malý, Mardešič, Rokyta,
Tošner, Unzeitig, Uzel, Ventruba, Dále přítomni: Rob, Skřivánek
1.

Zahájení Hořejší uvítal členy výboru sklenkou sektu. Minutou ticha vzpomněl výbor památky
Prof. MUDr. F. Macků, CSc.

2.

Členská základna K 31.5.2000 po vyloučení řady členů pro neplacení příspěvků má ČGPS 1805
členů. Jmenovitě schváleno 35 dalších přihlášek, z toho jedna z Bosny a Hercegoviny.

3.

Kontrola zápisu a) Čestní členové materiály ČGPS dostávají. b) Malý se s radiodiagnostickou
společností nespojil, protože postrádá argumenty pro jednání. c) Indikace ukončení gravidity po
12. týdnu ještě nebyly dodány do tisku. d) Reakci na program postgraduálního vzdělávání
Hořejší odeslal - bez odezvy. e) Otázka krajských oborových konzultantů ČLK je nejasná,
vzhledem k nové koncepci MZ, která nepočítá s krajskými odborníky. f) Zprávy hlavního
odborníka na internetu nebudou. g) Hlaváčková se zúčastní konference FIGO o násilí proti
ženám. h) Uchazečství o kongres FIGO - zatím nebyla vyvinuta žádná aktivita. i) Logo ČGPS je
k dispozici na interenetu, papíry s hlavičkou zatím nejsou. j) Hořejší zaslal dopis s vyjádřením k
1. parlementnímu semináři ČGPS na adresu ČLS JEP. k) Konkursy na přednosty. Hlaváčková
se zúčastnila konkursu v J. Hradci, Zábranský konkursu v Ostravě, do Benešova nebyl zástupce
ČGPS pozván. l) Remedia Mednet. Výbor žádá Cibulu, aby se práce v redakční radě schůzí
nadále zúčastňoval. m) Všechny materiály ČGPS k projednání budou posílány předem, nikoli
v T602. Důležité materiály budou zasílány členům výboru předem dopisem v písemné formě; to
vyžaduje, aby předseda nebo vědecký sekretář měli originály nejpozději 3 týdny před schůzí
výboru. n) ČGPS nebude svým členům přispívat na účast na žádných kongresech.

4.

Návrh screeningového programu prevence ca čípku Rob podrobně seznámil výbor s návrhem
pracovní skupiny. Po delší diskusi (Čepický, Hlaváčková, Klikar, Mardešič, Unzeitig) se výbor
usnesl, že skríningový program je zásadně potřebný a za jeho východisko považuje s.4 a 14
předloženého dokumentu (tj. “skríning v užším slova smyslu”). Výbor doporučuje, aby celý
materiál (tj. včetně další péče o suspektní a patologické nálezy) byl publikován jako materiál
pracovní skupiny. Uvedení do praxe budou na MZ prosazovat Dvořák V., Rob, Rokyta. V této
souvislosti Rokyta informoval výbor o doporučení pracovní skupiny, kdo může vykazovat nový
kód “expertní kolposkopie”: Bude to ten, kde doloží, že v minulém roce diagnostikoval alespoň
50 HG lézí. Tento počet musí dokládat každý rok k 31.1., evidencí byla pověřena Dr.
Havránková, FNKV. Toto kritérium splní přibližně 1 gynekolog v každém okresu. Hořejší
upozorňuje, že ať jsou kritéria jakákoli, formálně musí jít o “funkční licenci”.

5.

Protest proti novému licenčnímu řádu, změny sazebníku a stanovisko ČGPS k tomu. a) Protest
proti novému licenčnímu řádu, který redigoval Čepický a který podepsali předseda ČGPS,
předseda SSG, hlavní odborník a vedoucí katedry IPVZ, byl vzat na vědomí. b) Hlaváčková
upozornila, že nový sazebník výkonů znamená značné snížení bodových hodnost, v průměru se
ambulancím sníží příjmu o 10-25 %. Z další diskuse vyplývá, že podobné problémy jsou i
v lůžkové péči. Po značně dlouhé a bouřlivé diskusi (Calda, Čech, Hlaváčková, Hořejší, Klikar,
Lippert, Malý, Mardešič, Skřivánek, Unzeitig) přijal výbor ČGPS následující usnesení, které ČLS
JEP odešle Hořejší: “Výbor ČGPS se zabýval připomínkami k novému sazebníku. Konstatoval,
že k dohodovacím řízením nebyla ČGPS zvána, resp. naposledy byla pozvána 21.1.1999. ČGSP
zásadně odmítá vyjadřovat se jen k jednotlivým dílčím otázkám. Žádá, aby pojišťovny zatím
nenasmlouvávaly nové kódy a celý seznam byl podrobně zrevidován. To samozřejmě není
možno učinit v termínu do 28.6.2000. Bude-li přesto tento nový seznam zdravotních výkonů
s bodovým i hodnotami uveden v platnost, ČGPS doporučí svým členům, aby tyto výkony pro
pojištěnce neprováděli. Připomínky, které zasíláme k termínu 28.6.2000 považujte jen za dílčí.”
Hořejší osloví předsedy všech sekcí, aby se vyjádřili k těm položkám sazebníku, které se jich
týkají. Kódy, které nespadají pod žádnou sekci a mají ambulantní charakter, zhodnotí
Hlaváčková. Kódy, které nespadají pod žádnou sekci a mají lůžkový charakter, zhodnotí Klikar.
Schůzku předsedů dotčených sekcí, Hlaváčkové, Hořejšího a Klikara svolá Hořejší na září 2000.
Jednání týkajících se sazebníku se za ČGPS bude zúčastňovat Hořejší. c) V této souvislosti
rozhodnuto že na schůze výboru bude zván zástupce ČLK předseda oborové komise V

Dvořák. d) Unzeitig upozornil, že návrh Zákona o veřejném zdravotním pojištění, který má být
schválen na podzim, má nedostatky (preventivní prohlídky, dispenzární péče aj.). Hořejší uvádí,
že naše připomínky nebyly vzaty v potaz, budeme je opakovat.
6.

Požadavky odborných společností pro založení vlastní praxe. Stacionáře. Seznam operačních
výkonů k provádění ve stacionářích vypracovaný ČLK je chaotický (Klikar). Navíc obsahuje řadu
nedostatků v technickém vybavení a uvádí dokonce povinné vybavení přístroji od konkrétních
komerčních firem. Hořejší uvádí, že tento návrh jsme připomínkovali již 3.3.1998, naše
připomínky nebyly vzaty v potaz. Budeme připomínkovat znovu, seznam výkonů z 3.3.1998
navrhujeme ještě doplnit o operační hysteroskopii a operační laparoskopii, pokud s tím bude
endoskopická sekce souhlasit. V doporučení je nutno uvést, že materiál bude průběžně
aktualizován.

7.

Funkční licence. Funkční specializace zavedla ČLK (stavovský předpis č.12), budou sloužit
pojišťovnám k proplácení výkonů. Hořejší žádá všechny, kdož chtějí požádat o funkční
specializaci, aby co nejdříve dodali materiály zpracované podle zmíněného předpisu.

8.

Jednání s ministrem a novinky z MZ. a) Dopis ministrovi podle minulého zápisu byl odeslán.
Ministr našim požadavkům víceméně vyhověl, kromě zřízení oddělení pro péči o matku a dítě. b)
K 17.5.2000 byla rozpuštěna VR a k 19.5. byla jmenována nová, která má jen 26 členů zástupců jednotlivých oborů. Předsednictvo VR zahrnuje zástupce hlavních oborů, předsedou
VR je Prof. Dvořáček (urolog). Hlavní odborník a krajští odborníci byli nahrazeni pracovními
skupinami pro tvorbu koncepcí zdravotnických oborů. Jejich hlavním úkolem je dopracování
koncepce jednotlivých oborů. Skupina pro gynekologii a porodnictví má složení Dvořák V.,
Holub, Hořejší, Skřivánek, Stará, Unzeitig, Ventruba (předseda). c) Předsedou oborové komise
IGA ČR je Čech.

9.

Informace o celostátním kongresu v Brně. Informoval Ventruba. Anonce byla rozeslána, příprava
probíhá podle plánu.

10.

Konference ČAPA Přivádíme dítě na svět a SPAČMaS. Referoval Calda, který jménem
Perinatologické sekce požádal, aby výbor schválil spolupořadatelství Perinatologické sekce
ČGPS na konferenci ČAPA. Výbor to schválil za obvyklých podmínek (tj. za úhradu 10 tis. Kč).
Informace o vztazích konkurenčních společností porodních asistentek (ČAPA a SPAČMaS) jsou
rozporné.

11.

Návrh na Doporučení k předpisu COC. Návrh předložil jménem pracovní skupiny Čepický.
Připomínky k němu se týkaly odstavce 4 – Výběr preparátu: “b) Ženy velmi mladé, pokud žijí
sexuálním životem. Volíme přípravky s nízkým dávkováním, některé prameny doporučují
přípravky s norgestrelem nebo s norgestimatem.” Připomínky byly hlavně v tom smyslu, že by
neměla být jmenována žádná konkretní farmaka a že by se tato věta, resp. její citovaná část
měla vypustit. Dr. Čepický v tomto případě žádal, aby nebyl vůbec uváděn mezi autory
publikace. Vzhledem k tomu, že na tomto stanovisku trval, i když bylo zdůrazněno, že je to
materiál velmi dobře zpracovaný a velmi užitečný, který by publikován býti měl, bylo Po diskusi
(Čepický, Hlaváčková, Hořejší, Rokyta, Tošner, Uzel) navrženo, aby materiál dopracoval ( tj.
vypustil tu jedinou větu !!) dr. Uzel, ten s tím souhlasil.

12.

Návrh na Guidelines pro HRT. Návrh zpracoval Donát, členové výboru ho však dostali jen
několik dní před jednáním. Projednání bylo odloženo na příští schůzi.

13.

Modelové standardy. ČLS JEP obdržela grant od IGA MZ ČR “Vypracování standardů léčebné a
diagnostické péče”. ČGPS se tohoto grantu účastnit nebude.

14.

Senologický screening Podle pracovní skupiny MZ ČR má být organizován praktickými lékaři.
Konstatováno, že celý návrh je zmatečný, screening nemohou organizovat lékaři jakékoli
specializace, musí být organizován např. zdravotním radou nebo jiným úřadem za využití
registru obyvatel.

15.

Finance. a) Referoval Lippert. Každá akce ČGPS bude daněna zvlášť, takže je nutno, aby
výtěžek každé akce byl nulový (!) b) Výbor pověřil Čepického aby se zamyslel nad

nejvhodnějším způsobem organizace akcí pořádaných ČGPS.
16.

Česká gynekologie. a) Holub informoval o podnětu Neonatologické společnosti na vydávání
suplementa České gynekologie s názvem Perinatologické listy. Do redakční rady České
gynekologii by byl kooptován jeden neonatolog a Perinatologické listy by měly zvláštní redakční
radu, tvořenou 3 neonatology a 3 porodníky. Návrh schválen. b) Výbor žádá, aby jeho členové
dostávali jeden výtisk České gynekologie zdarma. Holub to předjedná a po té Hořejší napíše
oficiální žádost.

17.

Pawlíkova a Slunského cena. a) Hořejší informoval, že výbor Pawlíkovy ceny se rozpadl pro
hromadnou rezignaci; většina členů výboru se uchází o cenu za rok 1999. Hořejší navrhl složení
výboru pro udělení ceny za rok 1999: Bouda, Holub, Hořejší, Malý, Živný. Od příštího roku bude
nadační fond rekonstruován. b) Hořejší informoval, že o Slunského cenu pro mladé pracovníky
se nikdo neucházel.

18.

Kogres FIGO Oficiálními delegáty jsou Hlaváčková a Hořejší, kteří mají jeden společný hlas.

19.

Limit přesčasů Hořejší upozorní ministerstvo, že limit přesčasů daný novým Zákoníkem práce
způsobí lůžkovým gyn.-por. oddělením problémy. Kvalitu péče při zachování limitu nelze udržet
na stávající úrovni.

20.

Rušení léků vyráběných firmou Léčiva ČGPS byla vyzvána, aby se vyjádřila k zrušení výroby
Ampicilinu, Chloramphenicolu, Furantoinu vag. a p.o., GynoMyfungaru, Avrazoru p.o. a i.v.,
Desurolu. Doporučujeme zachovat Furantoin p.o. a Avrazor p.o.

21.

Projekt NEDA Nad projektem převzala patronát ČLS JEP. Prof. Blahoš oslovil všechny dotčené
odborné společnosti. Za ČGPS navrhla zástupce sekce pro menopauzu: Burdová, Donát,
Hořejší, Jeníček, Matlochová, Rešlová, Rob.

22.

Dispenzarizace V novém návrhu se máme vyjádřit k dispenzarizacím - naše připomínky z roku
1998 nebyly nijak zohledněny, tedy je opakujeme. Hořejší v tomto smyslu odpoví MZ.

23.

Sponzorování schůzí výboru: Calda informoval, že diskuse cestou internetové pošty vyzněla
negativně.

24.

Směsa a) Gratulace členům ČGPS rozeslány, jsou přijímány pozitivně. b) Kongresu EAGO
21.6.2000 se zúčastní Unzeitig. c) Dopis od revizního lékaře Trunkáta (týká se současného
vykazování epizitomie a ruptury pochvy po porodu) - odpověď není v kompetenci ČGPS. d)
UPIGO - MZ opět odmítlo naši žádost o zaplacení příspěvku. Naše členství tedy zrušíme, jde o
organizaci profesní, nikoli odbornou. e) Výrobce žádá, aby ČGPS požádala, aby i gynekologové
mohli předpisovat Fosamax. Výbor souhlasí, vyjádření odešle Calda.

25.

Příští schůze a) Příští schůze výboru bude v pátek 22.9.2000 v Praze, ve FNKV (na místě se
z účasti omluvil Čech). b) Další schůze bude v Brně v listopadu 2000 při příležitosti kongresu
ČGPS.

Zapsal Čepický

