
Zápis ze schůze výboru ČGPS, 22. září 2000 v Praze, FNKV 

Přítomni: Calda, Klikar, Tošner, Hlaváčková, Holub, Malík, Cepický, 
Hořejší, Lippert, Malý, Unzeitig, Zábranský 

Hosté: Karásková, Svoboda  

Na půdě kliniky FNKV uvítal výbor Svoboda. 

1. Členská základna. 
Jmenovitě chváleni noví členové (15, z toho jeden zahraniční). Napříště budeme vyžadovat u nelékařů 
a lékařů negynekologů, aby na přihlášce uvedli obor, ve kterém pracují. 

2. Informace o vedení členské základny INRES-SONES a ČLS JEP. 
Informoval Hořejší. Smlouva s INRES-SONES končí a napříště povede evidenci ČLS JEP sama. 

3. Kontrola zápisu. 
a) Indikace ukončení gravidity po 12. týdnu dosud do tisku odevzdány nebyly, stane se tak ještě letos 
(zajistí Calda). 
b) Reakci na program postgraduálního vzdělávání odeslal Hořejší, bez odezvy. 
c) Spolupořadatelství kongresu ČAPA proběhne za obvyklých podmínek finanční úhrady. 
d) Doporučení k předpisu kombinované perorální kontracepcevyšlo. 

4. Finance. 
Informoval Lippert. Na účtu je cca 778000.- Kč (včetně peněz sekcí). Předsedové jednotlivých sekcí 
dostanou informaci o stavu financí sekce, ve ztrátě je pouze sekce anestezie a analgezi (-3000.- Kč) a 
ambulantní gynekologie (-18000.-Kč). Čepický zaurguje úhradu u sekce analgezie a anestezie, 
Hlaváčkovová u sekce ambulantní gynekologie. Čepický může konzultovat právníka do výše honoráře 
5000.- Kč, ohledně případného založení sdružení nebo nadačního fondu gynekologů. 

5. Revize seznamu výkonů s bodovými hodnotami. 
a) Hořejší informoval o tom, že požádal ČLS JEP, ČLK a pojišťovny, aby nasmlouvávání nových kódů 
bylo zatím odloženo. 
b) SSG zpracovalo návrhy nových ambulantních kódů. Hořejší na to sdělil, že jednání o 
gynekologických kódech pozastavil nejen proto, že nikdo z členů výboru ČGPS nebyl včas 
informován, ale také proto, že stanoviska ke kódům prenatálních vyšetřování byla dosud nevyjasněna 
a projednání na dohodovacím řízení by tuto možnost uzavřelo (viz písm. c,d,e,f). Kódy budou 
projednány na dalším dohodovacím řízení, tj. patrně v listopadu 2000. Hlaváčková informovala, že 
neprojednání 
ambulantních kódů hodnotilo SSG negativně. SSG se domnívá, že kódy být projednány měly a že 
jednání se mohla zúčastnit Dr. Stará. 
c) V návrhu kódu "prenatální péče" SSG navrhlo kategorii 2, což by znamenalo, že tento kód by mohli 
vykazovat pouze gynekologové a atestací II. stupně. Proti tomu je namítnuto, že v některých oblastech 
by to znamenalo likvidaci ambulantní péče o těhotné. 
d) Unzeitig informoval, že Perinatologická sekce strukturu tohoto kódu zatím neprojednávala, protože 
návrh neměla k dispozici, že on osobně, a podle kuloárových diskusí 
i výbor sekce, má významné výhrady.  
e) Po diskusi bylo schváleno (všemi hlasy při jedné absenci), že kód pro prenatální vyšetření bude 
zdvojen, jednou pro lékaře s atestací I. stupně, jednou pro lékaře s atestací II. stupně. Stejný postup 
byl schválen pro ultrazvukové kódy (všemi hlasy). Hlaváčková tento závěr vysvětlí výboru SSG. 
f) Byla ustanovena pracovní skupina, která vypracuje návrh nových kódů (prenatální vyšetření a 
ultrazvuk, jednak pro I. atestaci, jednak pro II. atestaci). Na práci skupiny se zúčastní Perinatologická 
sekce, Ultrazvuková sekce, Sekce ambulantní gynekologie a Klikar. Návrh, který tato skupina 
vypracuje, bude výborem bez dalšího akcepován a bude prosazován při nejbližším dohodovacím 
řízení. Za včasné vypracování kódů odpovídá Hlaváčková.  
g) Nemocniční kódy zrevidoval Klikar, nemá žádné připomínky. Ani odjinud připomínky nepřišly. 



6. Funkční licence. 
Návrhy funkční licence asistované reprodukce, urogynekologie a endoskopické operativy byly dodány 
a zaslány ČLK. Současně jsme požádali o funkční licence na ultrazvuk a expertní kolposkopii s tím, že 
podklady dodáme. Návrhy funkčních licencí budou uveřejněny na internetové stránkce ČGPS jako 
návrh (schváleno poměrem hlasů 7:2). Výslovně bude uvedeno, že funkční licence je záležitost 
dočasná, do zavedení nového systému vzdělávání. 

7. "One day surgery". 
Projekt VZP zpracování Dr. Pečenka. Výbor dostal k vyjádření 15 diagnóz. Po diskusi: Je třeba 
definovat, co je to "one day surgery" a čím se liší od stacionáře. Naléhavě doporučujeme, aby seznam 
možných diagnóz byl nahrazen seznamem výkonů - ten už má ČGPS připravem (a byl opakovaně 
revidován). 

8. Gynekologie bez porodnictví. 
Na výbor ČGPS byl vznesem dotaz, je-li možné lůžkové gynekologické oddělení bez porodnictví. Po 
diskusi výbor uzavřel takto: Obor gynekologie a porodnictví je nedělitelný. Konkrétní pracoviště ovšem 
může nasmlouvat s pojišťovnou a provádět pouze výkony jen gynekologické nebo jen porodnické. 
Specializace gynekologie 
a porodnictví je podobně nedělitelná a případ "gynekologa neporodníka" (nebo naopak) je zcela 
abstraktní. Lze si ho představit snad v situaci, kdy práci v některé části oboru brání světonázorový 
postoj lékaře nebo kde práci v některé části oboru zakázal soud. V těchto případech může takový 
lékař pracovat na jakémkoli gynekologicko-porodnickém (gynekologickém, porodnickém) oddělení s 
tím, že primář ho zařadí podle jeho možností. Takový lékař by ovšem nemohl 
vykonávat práci vedoucího pracovníka (primáře). Na gynekologickém pracovišti "bez porodnictví" (a 
naopak) nelze nikdy vyloučit péči o porodnické (event. gynekologické) 
pacientky např. v ambulanci, v rámci konziliárních vyšetření, v rámci diferenciální diagnostiky apod., a 
i za takové pacientky primář odpovídá. 

9. Dispenzarizace a preventivní prohlídky. 
Připomínky ČGPS ministerstvo akceptovalo. 

10. Kongres ČGPS. 
Referoval Unzeitig. Kongres proběhne v hotelu Voroněž v Brně 30.11.-2.12.2000. Schůze výboru 
bude ve středu 29.11.2000 v 18 hodin, náklady budou zahrnuty do nákladů na kongrees. Členům 
výboru budou uhrazeny 2 noclehy. Na kongresu bude předáno čestné členství Prof. Slunskému. 

11. Návrh guide-lines pro HRT. 
Opět se objevily připomínky a námitky. Uzavřeno, že všichni členové výboru je dodají písemně 
Hořejšímu, který je přednese na schůzi výboru Sekce pro menopauzu. 

12. Informace o proběhlých kongresech. 
a) FIGO. Z ČR se zúčastnilo více než 60 gynekologů, 23 aktivních účastí; informace bude publikována 
v České gynekologii. 
b) ECGPAG. Zisk kongresů ve výši cca 2,5 mil. Kč připadá Sekci gynekologie dětí a dospívajících. 
Výbor souhlasí, aby byly použity na nákup ultrazvuku pro kliniku FN Motol. 
c) ECS. Kongres proběhl v červenci 2000 v Lublani a Dr. Cibula byl zvolen do exekutivy a v ní pak 
pokladníkem. 

13. Kongres ČGPS 2001 a 2002. 
a) Holub navrhl téma Komplikace v gynekologii a porodnictví, které bylo schváleno. Termín byl 
stanoven na 8.-10.11.2001 (výbor si vědom kolize s nahlášenou akcí Sekce asistované reprodukce, 
sekce bude požádána o změnu termínu). O místu konání kongresu proběhla větší diskuse, ze které 
vyplynuly jako poslední návrhy na Zlín a Hradec Králové. Zábranský a Tošner přislíbili, že zjistí 
konkrétní možnosti uspořádání kongresu. 
b) V roce 2002 bude v Praze kongres EAGO 22.-25.5. Unzeitig navrhl, aby tento kongres pořádaly 
společně ČGPS a SSG a v tomto roce už nepořádaly další vlastní akce. 
c) Výbor zrevidoval a schválil všechny akce nahlášené Caldovi 
na rok 2001. 



14. Volby. 
Organizace voleb pro příští funkčí období začne na jaře 2001. 

15. Další kongresy. 
O dalších kongresech informovali Calda, Hořejší, Unzeitig. Členové výboru navrhnou zástupce do 
EAGO z řad mladých lékařů do atestace (event. do II. atestace). 

16. UPIGO 
Jednání se zúčastnil Prof. Kudela, kterému MZ uhradilo náklady. 

17. Doporučené postupy 
Řešitelský tým ČLS JEP vede Prof. Novák. ČGPS se této akce nezúčastní. 

18. Maximální ceny za interrupci. 
Informoval Lippert. Návrh podaný před dvěma léty si MZ přeje znovu zkontrolovat. To Lippert učinil a 
výbor schválil. Výsledná částka za miniinterrupci by měla být cca 4500.- Kč. 

19. Informace z MZ. 
Informovala Karásková. 
a) Předsedou VR je Prof. Dvořáček. Přesedou pracovní skupiny vědecké rady (již nikoli hlavním 
odborníkem) je Ventruba. Tato pracovní skupina (jejímiž členy jsou dále Unzeitig a Hořejší) se však 
zatím nesešla. 
b) Definitivní koncepce oboru má být do 1.10.2000. V této souvislosti informoval Hořejší o protestech, 
které obdržel od Dr. Bošoty a od UZ sekce po publikaci koncepce ve 
Zdravotnických novinách. Ventrubu požádáme, aby tabulku, které se protesty týkají, z koncepce oboru 
vyřadil.  
c) Byla obnovena činnost skupiny pro IVF a skupiny pro mamografii, navržena je ještě komise pro 
perinatologii. 
d) V organizačním řádu bylo obnovena oddělení péče matku a dítě, není však zatím personálně 
obsazeno. 

20. Spolupráce se SGPS. 
a) Pravidelně jsme zváni na schůze výboru SGPS a příležitostně se účastníme, což je však záležist 
výhradně zdvořilostní. Stejně tak zveme slovenské představitele na výbor ČGPS. 
b) Návrh na čestné členství ČGPS Prof. Poradovského schválen (při jedné absenci). Zúřaduje 
Unzeitig tak, aby bylo možno čestné členství předat v Košicích 30.5.-2.6.2001. 
c) Čestnými členy SGPS se stali Prof. Zwinger, Prof. Jirásek a Prof. Hořejší. 
d) Doc. Lukačin dostane na kongresu v Brně věcný dar k 60. narozeninám. 

21. Nabídka Zdravotnických novin. 
Calda informoval, že Zdravotnické noviny nabízejí ústy šéfredaktora informace ČGPS. Tento zájem 
vítáme. Kontaktem pověřil výbor Malého. 

22. Novela indikačního lázeňského seznamu. 
Výbor byl požádán o připomínky, žádost však Hořejší obdržel až po termínu, do kterého byly 
připomínky žádány. Novinkou je záměna indikace klimakterický syndrom za indikaci funkční poruchy - 
v jejich seznamu navrhujeme doplnit urgenci.  

23. Varia. 
a) Vyšla storočenka ČLS JEP. 
b) Informace o sporu Uzla a MPSV. Výbor doporučuje opatrnost v podobných situacích. 
c) Dopisní papír ČPGS je téměř hotový (Calda). Bude na něm hlavička s logem, ale bez jmen členů 
výboru. 
d) V Žatci se hledá primář oddělení gynekologie a porodnictví.  
e) Výbor schválil Unzeitigův návrh na změny ve funkcích krajských perinatologů. V Severočeském 
kraji bude Dr. Pavel Gerych, v karlovarském kraji Dr. Eva Čejková. 
f) Unzeitig navrhl četné členství ČGPS prof. Renzovi. Schváleno. Zúřaduje Unzeitig. 
g) Zábranský upozornil na kauzu náchodského primáře medializovanou v televizi Nova. Výbor pověřil 



Hořejšího, aby se obrátil na ČLK jednak s dotazem, zda je lékař veřejný činitel, jednak jak má lékař 
vystupovat v podobných situacích před veřejnými sdělovacími prostředky. V dopise bude ČLK 
vyzvána, aby se v podobných situacích skandalizace lékařů vyslovila. 
h) Holub informoval o úpravě formuláře statistických výkonů - povinné hlášení komplikací operace. V 
této souvislosti výbor schválil, aby byla vypracována frekvence 
gynekologicko-porodnických komplikací a schválena výborem. 
i) Výbor ČGPS osloví zdravotní rady, jak jsou zajištěny pohotovostné služby na gynekologicko-
porodnických odděleních. 
j) O schůzi kategorizační komise informoval Hořejší. 
k) Příští schůze výboru v Brně, v hotelu Voroněž, 29.11.2000 v 18 hodin. 

 zapsal Čepický 
 


