Zápis ze zasedání výboru ČGPS dne 23.6.2001 v Brně
Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
MUDr. Jan Nový
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Přítomní členové revizní komise ČGPS:
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Předsedající:
MUDr. Vladimír Dvořák
Program jednání výboru ČGPS 23.6.2001 v Brně:
1.

Přihlášky nových členů ČGPS
Výbor projednal přihlášky a schválil přijetí 46 nových členů.
K 31.5. měla ČGPS 1853 členů.

2.

Technicko-organizační otázky, komunikace uvnitř výboru, volba ověřovatelů zápisu
Byla provedena volba ověřovatelů zápisu, zvoleni Čepický, Hlaváčková.
Ověřena správnost adres.
Je nutno potvrzovat obdržené maily.

3.

Finance - stav, perspektivy
Nebyly předány potřebné dokumenty pokladníkem předchozího výboru, nejsou podklady pro
kontrolu. Lippert bude oficiálně požádán o předání. Čepický upozorňuje, že Lippert již na poslední
2 schůze předchozího výboru, kde již měl účetnictví předložit, nepřišel. Stará doporučuje
v případě nesplnění, kontrolu financí. Velebil Lipperta písemně požádá. Čepický upřesnil dar
ČGPS FN Motol.
Dvořák předložil seznam inventáře, dle Velebila poslední inventura byla 11/2000 v pořádku.
Pokladník po převzetí dokumentace předloží inventarizaci sekcí, výbor nemá k dispozici přehled
majetku sekcí, Unzeitig, Mardešič a Roztočil si pamatují, že dostali údaje k 1.1.2001. Uspořádání
financí je prioritou.
Užívání komunikační techniky ÚPMD a SSG není nadále přijatelné, Velebil a Dvořák předložili
požadavky na technické vybevení. Schváleno : 2x multifunkční tiskárna/fax, 1x počítač,
2x diktafon, 2x telefonní linka, 1x ISDN. Rovněž schváleno přijetí 2 sekretářek, každá s úvazkem
O.5. odměnou 80,- Kč/hod.

4.

Doporučené postupy - již zpracované, perspektivně vhodné - Dr. Čepický
Čepický seznámil se situací nové členy s tím, že předchozí výbor odmítl tvorbu standardů, neboť
není vyjasněn pojem standardu. Proto Čepický pracuje na doporučených postupech, které mají
být vodítkem pro práci lékaře, jsou spontánně vzniklé, nenahrazují standardy MZ a ČLK. Roztočil
zmínil francouzský systém. Mardešič zmiňuje opět problematiku standardu. Rokyta seznámil se
zkušeností s projednáváním standardů, kdy jednání bylo přerušeno pro nepřesné zadání. Čepický
seznámil s projednáváním doporučených postupů na výboru ČGPS. Dvořák doporučuje schválení
dosud vytvořených doporučených postupů výborem. Unzeitig doporučuje v budoucnu tyto
doporučené postupy zpracovávat bez jakékoliv sponzorské účasti. Dvořák zásadně nesouhlasí.

Je-li sponzorována konference ČGPS, není důvod proč odmítnout sponzorování práce na těchto
postupech. Feyereisl doporučuje, aby text byl kvalitní a schválený výborem. Stará navrhuje
vstoupit do grantu na ČLS JEP a využít finanční prostředky grantu. Dvořák doporučuje
prostudování dosud zpracovaných textů na webových stránkách levret.cz nebo prostřednictvím
cgps.cz a poté projednání na výboru. Feyereisl žádá o vypracování doporučených postupů pro PL
a PLDD v případě gynekologických onemocnění. Čepický na tom bude pracovat poté, do mu
Feyereisl dodá materiály, ale termín srpen 2001 je nereálný. Má-li vzniknout kvalitní materiál,
musí být oponovaný jak v ČGPS, tak i s PL a PLDD.
5.

Situace v dohodovacím řízení k Sazebníku výkonů, podmínky kódů
Dvořák informoval o problematice kódů prenatální poradny, výsledkem byl pokles příjmů
ambulantních zařízení asi o 16%, jejich změna již je schválena s platností od 1.1.2002. Některé
pojišťovny vyžadují jednoznačné vykazování prenatální péče kódem prenatální poradny, přestože
pro to není žádný zákonný podklad. Zařízením, která vykazují prenatální poradnu kódem cíleného
vyšetření, hrozí při zpětné kontrole výrazný finanční postih. Chybí oficiální prohlášení ČGPS,
v jejíž kompetenci tato problematika je. Feyereisl požaduje odbornou formulaci tohoto závěru.
Unzeitig vysvětluje zákonnou normu a závaznost sazebníku, proto text výboru může mít jen
informativní hodnotu. Stará informovala o obsahu kalkulačních listů.
Formulace:
Výbor ČGPS doporučuje v období od zavedení kódů 63O53 a 63055 dne 1.7.2000 do změny
sazebníku, ve kterém již bude nově kalkulováno ohodnocení vyšetření v prenatální poradně
( tato změna již byla schválena dohodovacím řízením ) vykazovat péči o těhotnou kódy
klinických vyšetření 63021 a 63022. Důvodem je špatná definice výkonu, špatná kalkulace
spotřebního materiálu a nesprávně nastavený čas výkonů 63053 a 63055.
Stará informovala o schválených změnách kódů a indexací: 63053, 63055, 63212, změny názvů u
kódů 65311, 63531, 63547. Na dotazy - dohodovacím řízením prošel kód TVT a dosud neprošel
kód pulzní oxymetrie. Dvořák informoval o problému s vykazováním aminového testu. Unzeitig
doporučuje vykázat jen kódem odběru 63532. Dále Dvořák informoval o problematice LEEP (
v sazebníku je podmínkou celková anestezie ). Konstatováno, že v sazebníku je řada věcí
archaických, bude třeba pracovat na jejich změně.

6.

One day surgery - jak dál?
MZ i VZP konstatují, že jsme poslední, kteří nespolupracují na projektu "One day surgery". Nebyly
zpracovány materiály vypracované VZP ( Pečenka ) pro tento projekt. Dvořák seznámil
s předloženým materiálem. Čepický vysvětlil, proč tento materiál, nebyl minulým výborem
schválen ( vztaženo k diagnóze a nikoliv k výkonu ). Mardešič doporučuje urychlené projednání
tohoto materiálu a vzhledem k tomu, že ani ostatní členové výboru nebyli s tímto materiálem
seznámeni, považuje tento stav za zatajení informací v minulém výboru. Unzeitig žádá čas na
prostudování materiálu. Feyereisl doporučuje zvážit možná rizika komplikací. Čepický upozorňuje
na jiné uvažování dle diagnóz a dle výkonů. Materiál bude rozeslán a do 14 dnů členové výboru
pošlou své vyjádření.

7.

Vztah ČGPS k jiným subjektům - ČAPA, SSG ČR
Probíhá sjezd porodních asistentek ČAPA a ČAS. Čepický upozorňuje, že žádný zákon
nezakazuje rodit doma a nezakazuje, aby porod vedla porodní asistentka, ale varuje lékaře před
zaštítěním porodů v domácnosti. Dvořák navrhuje, ať mají porodní asistentky co největší volnost,
ale ať pracují zásadně pod přímým vedením a zodpovědností gynekologa. Unzeitig upozorňuje na
materiály WHO a FIGO, kde filozofií je stlačit poskytovanou péči v těhotenství do kompetence do
nejlevnějšího poskytovatele, tj. porodní asistentky. Informoval o určitém posunu v jednáních
perinatologické sekce a porodních asistentek a MZ a z toho vycházejících doporučení
perinatologické sekce. Dvořák, Hlaváčková, Skřivánek oponují s tím, že vstup samostatní porodní
asistentky do systému péči nezlevní. Pokud jde o posun v jednání, pak ČAPA je považována
řadou členů výboru za militantní organizaci s nevhodným vystupováním na veřejnosti. Feyereisl
považuje organizace porodních asistentek za legitimní organizace a ČGPS má dbát na zajištění
bezpečnosti pro matku a dítě. Dvořák upozorňuje, že naše porodní asistentky nemají vzdělání na
úrovni zemí, kde porodní asistentky vedou prenatální poradny samostatně. Roztočil informuje o
vysokoškolském studiu porodních asistentek v zahraničí a zpracovávání návrhu na vysokoškolské
studium porodních asistentek, o chybění pravidel pro poskytování péče samostatnou porodní
asistentkou. S blížícím se vstupem do EU bude stav harmonizován s pravidly EU. Čepický
doporučuje posilovat funkci a činnost ČAS a preferovat spolupráci s ní, Stará upozorňuje, že
v současné době je dle zákona za zdravotní péči zodpovědný lékař, Roztočil připomíná, že i
porodní asistentka, která samostatně pracuje, je zodpovědná za svou činnost.

Minulý výbor ČGPS neustále vykazuje neuhrazenou pohledávku ze strany SSG. Je konstatováno,
že chybí doklady o existenci této pohledávky. Dvořák navrhuje pro příště celostátní sjezd ČGPS a
SSG společný z důvodů jak organizačních, tak sponzorských. Unzeitig vzpomíná, že v minulosti
byl celostátní kongres pořádán jedenkrát za 2 roky, další výbor pak rozhodl o každoročním
pořádání celostátní konference. Domnívá se, že kongres ČGPS by měl být jedenkrát za 2 roky a
v roce, kdy nebude, ať je sjezd SSG. Dvořák informuje, že SSG má ve stanovách každoroční
konferenci. Unzeitig žádá o oddělení vědeckého kongresu a akce SSG. Dvořák navrhuje, aby o
odbornou část se starala ČGPS a SSG se bude podílet na materiálním a technickém vybavení a
své organizační s profesní záležitosti oddělí jako event. postkongres. Skřivánek připomíná, že
sponzorské peníze je na více akcí obtížně obstarat. Čepický upozorňuje, že není vhodné při
každé akci oddělovat soukromé a nemocniční gynekology. Stará připomíná, že ze strany
soukromých gynekologů není žádná tendence k rozdělování a společný kongres by spíše přispěl
ke sjednocení obou složek. Unzeitig upozorňuje na problém s vykazováním pro ČLS JEP. Dvořák
v tom nevidí žádný technický problém, smlouvu uzavírá ČLS. Roztočil navrhuje zkusit společný
sjezd. Čepický navrhuje vyjasnění vztahu členů SSG ve výboru ČGPS. Unzeitig upozorňuje, že
v zahraničí není alternativa kongresu pořádaného vědeckou společností a profesní organizací.
Skřivánek namítá, že SSG má ve stanovách doškolování a má i akreditaci ČLK.
8.

Celostátní konference Luhačovice - organizace, program
Na návrh Staré a Unzeitiga výbor navrhuje udělit čestné členství ČGPS as.dr. Karlu Dvořákovi,
Csc., návrh zpracuje Feyereisl, členství bude uděleno na celostátní konferenci v Luhačovicích, při
této příležitosti odsouhlasil výbor uhradit K. Dvořákovi celou účast na sjezdu. Na Unzeitigův návrh
výbor odsouhlasil i dalšího čestného člena - Peter G. Fedor-Feybergh, M.D, PhD. Rovněž bude
předáno v Luhačovicích.
Podmínky pro Luhačovice byly rozjednány min. výborem, současný výbor podepíše smlouvu do
níž již těžko bude zasahovat.
Další pozvánka musí mít v záhlaví ČGPS, první oznámení bylo podepsáno jen prim. Zábranským.
Členové výboru a čestní hosté budou mít od středy do neděle jednolůžkové pokoje a čestní hosté
hrazenou cestu.

9.

Sjezdy v příštích letech
V příštím roce je kongres EAGO a ABCOG. Je otázkou, zda tedy ještě pořádat sjezdy ČGPS a
SSG. SSG musí mít sjezd, protože bude volební. Unzeitig objasňuje sloučení chystané sloučení
EAGO ( organizace s individuálním členstvím ) a EBCOG ( evropská organizace členských zemí
EU a přidružených zemí ) a seznamuje o základech smlouvy, kterou podepsal a informuje o
přípravách na tento kongres ( pronájem kongresového centra, spolupracovníci, hlavní sponzor
Léčiva, témata ). Z hlediska příprav a filosofie kongresu a pořadatelů doporučuje nepřipojovat
žádný národní sjezd. EBCOG jako organizace zajišťující postgraduální vzdělávání vydává
celoevropské učebnice. Je otázkou, zda jako přidružená země jsme ochotni poskytnout adresář
svých členů. Dvořák upozorňuje, že adresy podléhají zákonu o utajovaných skutečnostech. Bude
nutné obeslat všechny členy, zda souhlasí. Velebil zajistní obeslání členů textem, který připraví
spolu s Dvořákem. Mardešič rovněž požaduje urychlené vyřízení této záležitosti. Je otázkou, zda
jsme schopni zajistit překlad těchto učebnic. Do příštího výboru je třeba promyslet tento bod.
Čepický navrhuje v případě překladu spolupracovat se SGPS.Feyereisl navrhuje současné
pořádání národní akce, Dvořák souhlasí nebo navrhuje navázání. Mardešič považuje za
nevhodné tříštění jak současné pořádání, tak i navázání a kongres, Roztočil podporuje. Navrhuje
podzimní termín, ne v listopadu, ale dříve. Dvořák upozorňuje, že lze předpokládat asi 600
účastníků, je jen několik sálů v Čechách ( na Moravě je letos ), které svou kapacitou vyhovují,
proto bude zřejmě obtížné příznivý termín zajistit. Stará navrhuje Žofín. Výborem schválen
společný sjezd ČGPS a SSG na podzim 2002, nejspíše v říjnu nebo listopadu. ČGPS bude
schvalovat a sestavovat odborný program, SSG zajistí organizačně-technické zabezpečení včetně
pořádající agentury. Na dalším výboru každý může předložit svůj návrh na místo pořádání
společného kongresu ČGPS a SSG.

10. Akce odborných sekcí
Sekce již předkládají své akce, každá může mít jen 1 akci, po jejich předložení Dvořák
s Velebilem a Tesařem vypracují rozpočet.
11. Webové stránky
Webové stránky bude zajišťovat Velebil s Caldou. Zatím není vybrán další provider. T.č. stránky
nejsou aktualizovány. Calda chce práci honorovat smluvně 1500,- Kč měsíčně fakturou nebo
podílem z reklamy. Unzeitig předkládá předběžnou kalkulaci nákladů na činnost výboru a rozvahu

o příjmech. Navrhuje při této příležitosti navýšení členských příspěvků. Dvořák doplňuje, že 10%
z akcí sekcí je podstatný zdroj, další je zisk ze sjezdu, doporučení ČGPS pro komerční účely,
reklamy z webových stránek. Dvořák navrhuje pro Caldu zatím 1500 Kč do doby, než bude jasný
příjem z reklam.
12. Úhrada ITP
Prý vypracovávali Lippert s Holubem, ale sami tento materiál nemají k dispozici. Dvě připomínky,
které prý dali nebyly akceptovány ( lůžkový den a cílené vyšetření místo kontrolního ). Vzhledem
k rozsahu materiálu Dvořák odsouhlasil.
13. Síť IVF - je současný počet center dostačující?
Mardešič: 1 cyklus na 800 obyvatel odpovídá EU, nestoupá, je v posledních letech stabilní.
Indikace k IVF je spíše průměrná ( Finsko má dvojnásobek ). V ČR je 15 center, ve světě je na 1 1.5 mil, ministerstvo uvažuje se 750 tis. a počítá asi s 13 centry. Zkušenosti ze zemí, kde byla
zcela volná konkurence a tím i nadbytek CAR, ukazují na velmi obtížnou direktivní cestu k jejich
snížení. Cestou není zvyšování počtu center, ale ke zlepšení dostupnosti event. vytvoření
transportních center. Dvořák vyjadřuje podiv nad vznikem nového centra ve Zlíně. Mardešič
vyjadřuje podiv rovněž, ale centrum má i přes nesouhlas sekce i MZ smlouvu o smlouvě s VZP.
Mardešič se domnívá, že podobná situace jinde nehrozí. Ve zlínském případě však MZ vydalo
vyjádření, že CAR je ambulantní zařízení a jeho smlouva je otázkou regionální. Unzeitig
upozorňuje na paralelu s perinatologickými centry. Výbor ČGPS souhlasí s odmítavým
postojem sekce asistované reprodukce ke vzniku nových center, stávající síť 15 center ( 1
centrum na 666 tis. obyvatel je dostačující ). Výbor ČGPS vyjadřuje podiv nad postupem
VZP a nerespektováním stanoviska odborné společnosti a pověřuje Velebila a Mardešiče
k dotazu na VZP za účelem vysvětlení postupu ve zlínském případě.
14. EAGO Praha 2002 - viz výše.
15. UPIGO - kontaktní osoba, sjezd Maroko září 2001
UPIGO je profesní organizace, dle sdělení Unzeitiga možná končící, ČGPS již na letošní rok
nezaplatila příspěvek. Dvořák doporučuje, aby se zúčastnil člen výboru. Výbor navrhuje Skřivánka
a Feyereisla. O finance požádají MZ.
16. Známka "Doporučuje ČGPS" - technicko-legislativní problémy
ČSK má zkušenosti s formalitami ( nutnost výběrového řízení ) a poskytne je.
Unzeitig a Calda prostudovali podrobně materiály Tantum rosa a výbor na jejich návrh doporučil
toto označení.
17. Terapie kapavky v gynekologické ordinaci - Dr. Čepický
Čepický přednesl nepříznivou zkušenost s léčbou kapavky gynekologem ( nutnost poslat
k venerologovi ). Do příště připraví podklady na toto téma.
18. Vyjádření k zařízení Natalis (Tábor)
Je snaha o vypovědění smlouvy VZP pro zařízení Natalis.
Unzeitig předkládá stanovisko sekce, že porodnice pod 500 porodů nejsou horší, jejich uzavření
není otázkou odbornou, ale politickou. Dle výboru ČGPS není žádný odborný důvod
k neprodloužení smlouvy.
19. Žádost prim. Hanuše (Liberec)
Jde o vyjádření k validitě gynekologického vyšetření onkologem či radioterapeutem.
Unzeitig upozorňuje, že již v minulosti se jednalo podobně o zavádění zářičů, doporučuje
odmítnout. Čepický doporučuje vyšetření lege artis.
Gynekologická vyšetření by měla být prováděna pouze lékařem s gynekologickou
aprobací.
20. Prof. Slunský - laudace do České gynekologie
Dvořák informuje, že prof. Slunský se dožije 75 let. Nevyšla dosud laudace v České gynekologii.
Dvořák informuje o dopisu prof. Hořejšího prof. Slunskému. Vyřídí Unzeitig.
Slunského cena - výbor bere na vědomí kandidáty.
21. Na vědomí výboru - doplnění vyhlášky o jednorázovém odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění
Výbor bere na vědomí doplnění gynekologických položek.
22. Žádost pana Kočího
Dvořák přečetl dopis pana Kočího. Výbor nemá informace, doporučuje obrátit se na ČLK a SVK.

23. Zástupce, který se bude účastnit zasedání KLPK ČLS JEP
Vzhledem ke špatným zkušenostem při střídání zástupců doporučuje Unzeitig i Čepický
zastoupení jednou osobou s autoritou, Dvořák ani Feyereisl nemohou. Výbor doporučuje
Hlaváčkovou + zástupce sekce, náhradník Stará. Po jednání vždy informovat výbor.
24. Respekt
Odpověď na dopis MZ k otázkám z časopisu Respekt zpracují Roztočil a Velebil, po zpracování
k podpisu Dvořákovi.
25. Výbor onkogynekologické sekce ČGPS
Výbor bere na vědomí volby onkogynekologické sekce.
Předseda:
Doc. MUDr. Lukáš Rob, Csc.
Místopředseda:

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, Csc.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, Csc.

Vědecký sekretář:

MUDr. Marek Pluta

Členové:

Prof. MUDr. Jaromír Bouda, Csc.
As. MUDr. Ondřej Bláha
As. MUDr. Pavel Freitág, Csc.
As. MUDr. Pavel Strnad, Csc.
As. MUDr. Josef Chovanec, PhD.

26. ČLS JEP oznámila, že dala k dispozici adresy k příležitost XVIII. European Congress of Perinatal
Medicine.
27. Čepický informuje, že projednal s technickou redaktorkou České gynekologie, že členové výboru
a revizní komise budou dostávat Českou gynekologii zdarma.
28. Prof. Živný žádá ambulantní gynekology o provedení hemokoagulačního vyšetření ( APTT, Quick
) u žen, které hodlají rodit v epidurální analgezii. Výbor sekce porodnické analgezie projedná
s výborem sekce perinatální medicíny a předloží stanovisko na příštím zasedání. Zařídí Uzeitig,
Roztočil, Velebil.
29. Na návrh Dvořáka bude na jednání výboru zván předseda komise pro koncepci oboru gynekologie
a porodnictví MZ, předseda oborové komise ČLK je v současné době zároveň předsedou ČGPS.
30. Zprávy z katedry IPVZ
Feyereisl informuje o schválení nových náplní atestací.
Bude umístěno na webových stránkách a v časopisech.
Schválena doškolovací pracoviště s výjimkou Ostravy a Českých Budějovic.
Účinnost 1.9.2001. Bude přechodné období do 1.9.2002.
31. Sponzorování jednání výboru
Probrána možnost sponzoringu včetně generálního sponzora. Hlasováním rozhodnuto o možnosti
sponzoringu schůzí ČGPS.
Další schůze výboru bude 1.9.2001 v Praze.
Zapsal Nový

