3. zasedání výboru ČGPS 7. a 8.11.2001 v Luhačovicích
Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
MUDr. Jan Nový
Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Přítomní členové revizní komise ČGPS:
Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Předseda komise pro koncepci oboru MZd: Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Jako hosté:
Na úvod přítomni: prim. MUDr. František Zábranský, CSc.
MUDr. Zdeněk Adamík
MUDr. Helena Grosssmannová - za organizátory konference
Na závěr:
MUDr. Ivana Karásková, MZ
Program jednání výboru ČGPS 23.6.2001 v Luhačovicích:
1.

Členská základna a projednání nových přihlášek, čestná členství
K 30.10.2001 měla ČGPS 1881 členů, Velebil seznámil výbor se žádostmi o členství a byly
schváleny přihlášky 20 nových členů. Byli navrženi 2 kandidáti na čestné členství, prof. Čech a
paní Pešlová, oba hlasováním schváleni. Následující diskuse o tom, zda stanovit pevná pravidla
pro udělování čestného členství či ponechat rozhodování v jednotlivých případech na výbor,
ukončena rozhodnutím jednat na výboru ČGPS o jednotlivých kandidátech individuálně.

2.

Placení členských příspěvků, event. zrušení členství, stanoven členských příspěvků
Velebil seznamuje s dopisem ČLS žádajícím o oznámení výšky členských příspěvků do ČGPS.
Současné příspěvky ( důchodci 20,- Kč, lékaři "v aktivní službě" a vysokoškoláci 140,- Kč, ženy
na MD 20,- Kč - k tomu připočti příspěvek ČLS JEP). Je překvapivé, že řada členů neplatí již
několik let. Bývalým vědeckým sekretářem byla podána zpráva o proběhlé písemné akci
o ukončení členství v ČGPS, která vyvolala výrazně negativní reakci některých členů.
ČLS požaduje seznam vyřazených členů ke dni 30.11. 2001 Výbor rozhodl, že Velebil předá
seznam členů, kteří nezaplatili 2 roky a více. Jim pak bude členství zrušeno budou-li znovu chtít
být členy, musí podat novou žádost o členství v ČGPS. Je bouřlivá diskuse, jak vyřešit neplacení
členství. Jsou návrhy, aby byla založena databáze vyškrtnutých členů na základě neplacení, tito
dlužníci by pak mohli znovu požádat o členství za podmínek uhrazení stávajícího dluhu.
Příspěvek na další rok je diskutován, opak. připomínána výjimečně nízká hodnota členského
příspěvku. Objevují se úvahy, počet členů je vyšší hodnotou než samotná výška příspěvku a že
by se měl platit byť symbolický členský příspěvek za členství v sekcích. Odhlasován příspěvek
ve výši 240,- Kč + poplatek ČLS JEP. Proti 1, nikdo se nezdržel hlasování. Částka pro

důchodce a ženy na MD ponechána na výši 20,- Kč.
3.

Stav financí ČGPS; vyřazení majetku z evidence
Tesař informuje o problémech s fakturováním příspěvků pro společnost získaných z jednotlivých
akcí ( vychází z členství ČGPS v ČLS ). Proto je možno peníze z akcí pro ČGPS poukázat jen
formou sponzorského daru. V současné době nelze získat přehled o financích, které jsou ČGPS
k dispozici, toto bude možné až k 31.12. V této souvislosti je opět kritizována ČLS JEP, která je
organizací, která příliš mnoho bere a velmi málo poskytuje. Pro budoucnost bude tuto třeba tuto
nefunkčnost řešit, neboť je dle názoru členů výboru tento systém pozůstatkem socialismu bez
obdoby ve světě.
Na žádost Caldy je vyřazen fax, jehož oprava by byla dražší než pořizovací cena nového.
Odsouhlaseno.

4.

Technické a organizační otázky - plnění úkolů z minulé schůze výboru a organizační otázky
sjezdu v Luhačovicích. Provedení fyzické inventury majetku.
Tento bod projednán hned na úvodu jednání. Zábranský seznámil výbor se základními údaji
o organizaci konference, byl velký zájem, je 540 přihlášených, přitom řada zájemců musela být
odmítnuta. Spolu s firmami a hosty bude kolem 580 účastníků. Nepodařilo se získat generálního
sponzora akce, ale firemní účast je dostatečná. Ubytování je někde skromnější, ale za příznivější
cenu. Program je připraven, bude nutno dodržet časový plán včetně slavnostního zahájení, kde je
kumulace předávání cen. Upřesněna organizace této slavnostní fáze konference, organizace
společenského večera, konzultován program pro čestné hosty, zdůrazněna nutnost dodržování
časového režimu přednášek. Dvořák pochválil pořádající agenturu za spolupráci a přípravu
konference, na dotaz Mardešiče odpovídá, že bude vyzvána i k účasti na výběrovém řízení pro
budoucí spolupráci.
Kontrola minulého zápisu.
Účetnictví přes opakované žádosti výboru vůči bývalému pokladníkovi nebylo dostatečně
předáno. Vzhledem k tomu, že ČLS nechce vystavit fakturu pro SSG (viz bod 3. zápisu ), SSG
pošle sponzorský dar za doškolovací seminář v Milovech v říjnu 2001.
Diktafony jsou pořízeny, notebook ještě nebyl koupen z technicko-organizačních důvodů ( viz
bod 3. )
Zástupci výboru ČGPS jsou pozvání na jednání ČAS, výbor spolupráci s ČAS podporuje a nadále
podporovat bude. V souvislosti s tím zaznívá připomínka, že je i v ČAPA umírněné křídlo
s ochotou spolupracovat s ČGPS.
V otázce kapavky se čeká na vyjádření náměstka MZ. Je možnost projednávat na jednání
současně s otázkou provozního řádu, které je připraveno.
CAR ve Zlíně přes nestandardní způsob jeho vzniku pracuje, bylo komisionálně shledáno, že
splňuje standardy.
Kód 09513 - telefonická konzultace.. vykazuje rozpor mezi kalkulačním listem a sazebníkem, při
posuzování tohoto rozporu má sazebník jako ministerská vyhláška přednost, proto může
gynekolog nadále vykazovat kód telefonické konzultace. V této souvislosti je diskutováno
vyšetření prsů a jeho event. zařazení do sazebníku v rámci kódu prevence s možností jinak
ohodnotit v různých věkových skupinách. Je třeba se postavit k problematice, zda má gynekolog
vyšetřovat prsy či ne, neboť asi 10 % karcinomů má negativní nález mammografický přes
pokročilý nález klinický. Bude nutno pracovat i na řádu preventivních a dispensárních prohlídek,
aby péče byla poskytována diferencovaně s ohledem na věk a rizika ženy a v souladu
s moderními znalostmi a nebyla zbytečně vyšetřována a traumatizována mladá děvčata. Je
bouřlivá diskuse o palpačním vyšetření lékaři RDG a připomenuto, že prs patří do koncepce oboru
gynekologie a porodnictví a proto tam patří jak základní vyšetření prsů tak i nadstavba se
senologickými specializovanými ambulancemi. Je námitka, že snížení mortality epidemiologicky
souvisí jen se zavedením mammografického screeningu. V současné době vzniká doporučený
postup v péči o prsy, jeho obsah bude schvalován výborem ČGPS. V otázce problematiky
prevence ca prsu je nutná spolupráce s praktickými lékaři.
Pracovní skupina pro tvorbu kalkulačního listu na radiochirurgii hrdla se dosud nesešla, úkol je
zatím ve fázi získávání cenových podkladů. Doporučení, aby byl kód vázán na expertní
kolposkopii je oponováno, protože pak by běžná okresní nemocnice nemohla udělat LEEP a
v souvislosti s chystanými dalšími opatřeními by byla významně redukována její činnost.
Diskutován rozsah náplně pro rekvalifikaci lékařů na PL. Hlasováním rozhodnuto, že týden
nevyhovuje, 3 měsíce odpovídají, je nutné vypracovat program této rekvalifikace, který
musí být splněn.
Je příkaz předsedy ČLS k provedení fyzické inventury materiálu. Řada je ho v užívání sekcí.

Vědecký sekretář provede fyzickou kontrolu.
5.

Centrum trofoblastické nemoci - materiál doc. Roba
Bouřlivě, dlouho a často vyhroceně s personifikací problému bylo diskutováno o vzniku centra pro
léčbu trofoblastické nemoci.
Výbor akceptoval poměrem hlasů 3 pro , 1 proti , 8 se zdrželo hlasování, návrh sekce
onkogynekologické společnosti na vypsání výběrového řízení na léčbu trofoblastické
nemoci.
Výbor předává toto vyjádření svého stanoviska onkogynekologické sekci.

6.

Provozní řád gynekologických ordinací - viz vyhláška MZ č. 440 o hygienických
požadavcích na provoz
Je objednán termín pro jednání s hlavním hygienikem v průběhu měsíce prosince.

7.

Funkční licence
Návrh funkční licence na ultrazvukovou diagnostiku byl vrácen z oborové komise sekci
ultrazvukové diagnostiky, vzhledem k tomu , že 2 členové výboru sekce udávají, že materiál v této
předložené podobě nebyl schválen na výboru sekce ultrazvukové diagnostiky a je jiný než ten,
který již byl dlouhodobě diskutován, vypracován a schválen. Obsahuje sloučení jednotlivých
stupňů a požadavek na vazbu licence ( jejíž náplní je široká oblast činnosti dosud běžně
prováděná v krajských nemocnicích ) na vědeckou hodnost.
Hlasováním rozhodnuto o vrácení materiálu sekci ultrazvukové diagnostiky s dop. vypustit
text "dokumentovaná habilitací, nebo alespoň PhD. nebo CSc."
Funkční licence na expertní kolposkopii byla ČLK již akceptována se žádostí o doplnění, je
vypracováno.
Funkční licence urogynekologická byla projednána na vědecké radě a doporučena.
Funkční licence z asistované reprodukce prošla výborem sekce i ČGPS, o projednání na ČLK
jsou rozporné zprávy. Mardešič dostane písemné vyjádření z ČLK o funkčních licencích, které má
vědecký sekretář k dispozici, aby mohl vstoupit do dalšího jednání.

8.

Onkogynekologická centra - návrh Holuba vytvořit pracovní skupinu výboru, viz e-mail 5.9.
Přišly 2 připomínky. První se týkala znevýhodnění pracovišť, která by zavedením
onkogynekologických center byla vyřazena z operativy onkologických nemocných, ačkoliv jsou
schopná dodržet guideline léčby. Mohla by tak být významně znevýhodněna po stránce právní,
finanční i edukační s očekávaným důsledkem poklesu kvality péče a znalostí v těchto zařízeních .
Druhá se týkala složení akreditační komise pro vznik onkogynekologických center a jejího
personálního složení). Následuje stejně diskuse podobného charakteru a trvání jako
u trofoblastické nemoci.
Hlasováním 10:1 byl schválen materiál onkogynekologické sekce o kritériích, která musí
splňovat onkogynekologická centra.

9.

Společný sjezd ČGPS a SSG ČR v Hradci Králové - program
Štěpán referoval o průběhu příprav na sjezd ČGPS a SSG v r. 2002. Je vybrán objekt, existuje
představa o programu i přednášejících, je zajištěno ubytování v maximálním počtu.
Konference v Hradci Králové bude mít 4 půldenní bloky na téma kontroverzí, každý blok by
obsahoval 2 úvodní referáty doplněné diskusí. Již je představa i o personálním obsazení bloků
včetně zahraničních hostů.
Je navrženo a odhlasováno současné uspořádání paralelní akce pro porodní asistentky. Bude
oslovena ČAS, jinak mohou být pozvány porodní asistentky i prostřednictvím svých
zaměstnavatelů.

10. Dětská gynekologie - otázky Dr. Cabrnochové a odpovědi profesora Hořejšího
Dotazy:
• Považujete za vhodné provádět běžné gyn. prohlídky v 15 letech?
• Je tato praxe běžná i v ostatních zemích ET?
• Může gynekolog zjistit více než PLDD?
• Je možno používat menstruační tampony bez vyšetření gynekologem?
Byly předneseny odpovědi Hořejšího a Dvořáka k této problematice a diskutován jejich obsah.
Poté hlasováním výboru přijat tento závěr:
Výbor nedoporučuje provádění preventivních gynekologických prohlídek u dívek před
ukončením povinné školní docházky nebo v 15. letech (dětským gynekologem).
Doporučuje proto vyřazení této prohlídky ze zdravotního řádu.
Velebil sdělí stanovisko MZ ČR.

11. Stav screeningu (scr.) cervikálního karcinomu
Je informováno o aktivitě minulého výboru, který předal na MZ materiál s návrhem komise na
řešení této problematiky a zpracovaný návrh scr. cervikálního karcinomu. MZ se staví k této
problematice způsobem "jako by nic nedostalo". Zmíněna činnost komise pracující při MZ na scr.
ca prsu, jejíž činnost zatím neodpovídá původnímu záměru senologické sekce ČGPS.
Výbor ČGPS byl kontaktován onkology s návrhem na společné jednání na téma scr. nejčastějších
gynekologických karcinomů. Screeningové programy na VZP v kompetenci Pečenky a je vhodné
s ním dále jednat. VZP nedoporučuje všeobecný scr. ca prsu mammografií na základě odesílání
gynekologem - ten má posílat jen na základě rizika nebo nálezu, jinak patří do kompetence PL.
Dvořák dá dotaz na MZ, jaká je situace v rozpracování screeningu ca hrdla.
12. ČAPA a její aktivity
Členové výboru se seznámili se článek z Reflexu " Porody 2001". Přednesena informace
o jednání výboru sekce perinatální mediciny - výbor nesouhlasí s projektem porodních domů, tak
jak si představuje ČAPA, jinak ale doporučuje co nevíce možná zlepšení prostředí a péče na
porodních sálech stávajících porodnic, nemá nic proti jakékoliv aktivitě porodních asistentek
včetně vedení fyziologických porodů, ale požaduje vždy supervizi lékařem, který je za výsledek
porodu zodpovědný. Zaznívá názor, že na pořadu dne není vznik nových ZZ, ale naopak otázka,
jak zrušit porodnice s počtem porodů nižším než v průměru 1/den. Chceme-li srovnávat
kompetence a rozsah činnosti porodních asistentek se zahraničím, musíme srovnání obsahovat i
jejich vzdělání a erudice. Sekce perinatální medicíny zpracuje materiál bakalářského studia
porodních asistentek a jejich doškolování, který bude odpovídat směrnicím EU. Materiál EU
nemluví o samostatnosti či nesamostatnosti práce PA ve vztahu k lékaři, ale o tom, co může a
nemůže PA dělat. V zemích, kde je nedostatek lékařů - porodníků mají samozřejmě PA podstatně
větší prostor, u nás je situace opačná.
Výbor konzultoval otázku porodů v domácnosti s následujícím závěrem: V současné době
nejsou podmínky pro vedení porodů v domácnosti, ale je třeba podporovat simulaci
domácího prostředí v ústavní péči. Porody v domácnosti nejsou sice žádným výnosem
zakázány, ale nelze při jejich vedení zajistit postup lege artis. Je předložena informace
o 3 porodech v domácnosti, které jsou projednávána s podezřením na zanedbání zdravotní péče.
Zaznívá názor, že snaha po porodech v domácnosti je vyhroceným problémem úzkého
vedení ČAPA, nikoliv široké členské základny.
Pokud jde o vztah k anonymním porodům, ty nejsou problémem medicínským, ale společenským
a právním.
13. Vyhláška o době archivace zdravotnické dokumentace
Je připravována vyhláška o době archivace zdravotnické dokumentace. U primární péče je
požadavek na 100 let od narození nebo 10 let od úmrtí. Specializovaná ambulantní péče naopak
má archivovat 5 let po poslední návštěvě. Je otázkou, kam bude gynekologie zařazena, neboť
v různých materiálech je zařazována různě. Bude požádáno MZ, aby byla gynekologie zařazena
mezi specializovanou ambulantní péči.
14. Jednání na MZ 16.10. - úhrada UPT
Proběhlo jednání nad již zpracovaným materiálem. Na jednání byla z některých stran výrazná
snaha o dosažení co nejnižší cenové relace. Při pokusu o formulaci místo "ústavní" - "lůžková",
bylo zjištěno, že stacionář je v materiálech MZ veden jako amb. péče. Zástupci ČGPS tedy
zastávali názor, že jsou-li stávající vyhlášky neměnné, v dosud platné vyhlášce je 500 Kč za
interrupci a miniinterrupce je zdarma, proto není o čem jednat , jestliže MZ není ochotno měnit
vyhlášky tak, aby odpovídaly skutečnosti. Nakonec byl dán určitý příslib o možnosti řešení
stávající situace. V zápisu z jednání bývalého výboru ČGPS je formulace o tom, že stacionář je
lůžkové zařízení a zařízení ústavní péče pro potřebu zákona o UPT, proto tento zápis umožňuje
provádění UPT ve stacionářích. Výklad MZ provádění UPT ve stacionáři neumožňuje. Formulace
týkající se reálné režie je nejasná, je zřejmě možno účtovat cokoliv, ale je třeba mít kalkulaci
podloženou.
Závěr: Výbor znovu konstatuje, že dle jeho mínění je stacionář zařízení ústavní péče ve
smyslu Vyhlášky o provádění UPT.
15. Požadavky regionů na konzultanty
Velebil požádal o konkretizaci požadavků na oba regiony, jejichž žádosti byly projednány minule,
odpovědi přednesl na jednání výboru. I přes ne zcela jasné podmínky bylo o konzultantech
jednáno. Hlasováním potvrzen pro Liberec Calda, pro Pardubice zatím nebyl konzultant
doporučen, bude se o něm ještě jednat. Odsouhlasen návrh, aby se výbor obrátil v problematice

konzultanta na všechny VÚSC aktivně.
16. Zpráva o účasti na symposiu Gedeon Richter v Maďarsku
Předložena zpráva o účasti Šráčka na sympóziu, ke bylo zastoupeno 8 gynekologicko
porodnických společností ze střední a východní Evropy. Byly oceněny výsledky dosažené
v oblasti plánovaného rodičovství v ČR.
17. Distribuce materiálu ENTOG
Výbor byl požádán, zda souhlasí s distribucí dopisu ENTOG svým členům. Je připomenuto, že by
ENTOG měl být požádán o vyjádření svého vztahu k ČGPS . Jako nejlepší se jeví doporučit členů
ENTOG vytvoření sekce gynekologů do 35 let v rámci ČGPS. Odsouhlaseno. Velebil zařídí.
18. EBCOG
Velebil seznámil výbor s požadavkem EBCOG na poskytnutí adresáře. Byly splněny závěry
jednání výboru z 23.6., všichni členové byli obesláni, zamítnutí poskytování adresáře bylo pouze
od 1 členky. Přesto doporučeno nabídnout rozeslání naším prostředhictvím. Žádost o stánek na
konferenci zdarma je u aktivity částečně komerční sporná, prezentace v časopisu rovněž - pro
inzerci jsou podmínky, vydání informace je jinou záležitostí. Doporučeno, aby se zástupci EBCOG
obrátili rovnou na redakci ČLS.
Je zmíněna citlivost placení poplatků do jakékoliv organizace a požadavek jednoznačného
zdůvodnění požadavku u každého případu, stejně tak je tomu s poplatkem do EAGO a EBCOGJejich projednání odloženo na příští výbor.
19. Dopis Dr. Šuly - dohodovací řízení
Velebil přečetl Šulův dopis - nenalezl TVT v sazebníku pro odbornost 603 a chybí kód pro fetální
oxymetrii. Pro TVT bude v sazebníku výkonů kód v odbornosti urologické, ale platí i pro
odbornost 603. Dle Feyereisla bude platit od 1.1.2002. Kód pro fet. oxymetrii je v jednání.
V souvislosti s tím připomíná, že uvedení plateb dle DRG by při současném nastavení systému
bylo pro gynekologii likvidační. Rokyta informuje, že metodika DRG je definitivně od 1.1.2002
zrušena.
Nový sazebník ale bude díky zpožděnému dodání materiálů od jiných oborů než našeho opožděn,
snad bude platit od 1.4., nikoliv od 1.1.2002 Bude poslán oficiální dopis na MZ s požadavkem
zařazení schválených upravených kódů pro odbornost 603 zařadit již od 1.1.2002, což je
záležitost technicky řešitelná. Dosud však veškerá snaha na MZ neuspěla. Přitom VZP je ochotna
tento kód zařadit, ale jedině bude-li mít souhlasné stanovisko z MZ. Stará navrhuje, aby bylo
obhájeno izolované zařazení úprav jen v jedné odbornosti tím, že gynekologové dodali materiály
včas.
20. Komise MZ - prevence kriminality
Z vládního nařízení vyplývá povinnost vytvořit na MZ program prevence kriminality. Byla první
pracovní schůze komise k této problematice. Do komise byl pozván zástupce společnosti, na
jednání byl Velebil. Na základě tohoto jednání se domnívá, že půjde o koncepční, dlouhodobou
práci a měl by se jí zúčastňovat stálý člen. Je konsensus na osobě Uzla, bude vyzván.
21. Oborová kontaktní organizace ve zdravotnictví
OKO má umožnit lepší zapojování skupin, zařízení, podniků na grantové politice EU. Informaci
o této instituci bude na webových stránkách.
22. UPIGO - informace
Na kongresu se sešlo 7 evropských a 4 africké země. Přišly návrhy na kandidáty na příští jednání.
Pokud bychom se měli zúčastnit, je třeba dát požadavek již nyní. Je dotaz na přínos z těchto
jednání z minulých let. Zaznívají názory, že účast na UPIGO by měla být spíše záležitostí MZ.
Pokud se MZ bude domnívat , že je přínosné se účastnit, pak bychom měli být vyzváni. Velebil
vyřídí písemně.
V této souvislosti probrána komunikace s MZ a zvaní zástupců na jednání výboru týkající se
problematiky spadající do kompetence MZ.
23. Dostinex
Členové výboru obdrželi mailem firemní žádost o schválení změny v indikaci používání Dostinexu
k zástavě laktace. Jakýkoliv požadavek firmy snese odklad a není nutno vyřizovat mailem. Po
bohaté diskusi přijat tento závěr:
Výbor ČGPS nesouhlasí s navrženým materiálem.
24. Žádost o přidělena loga ČGPS ke značce o.b. (Johnson & Johnson).
V problematice udělování pečeti ČGPS byl konzultován právník ČLK a komerční právník. Je

možné a právně v pořádku poskytovat pečeť, ale celý proces by měl být formálně správný a mít
jasné podmínky. Je vhodné při nejbližší příležitosti zařadit poskytování loga "Pečeť ČGPS" do
stanov. Zdůrazěna nutnost kontroly používání loga. ČSK má tuto záležitost velmi podrobně a
věcně správně zpracovanou a de facto ji stačí převzít. Členové výboru obdrží přepsanou
dokumentaci pro ČGPS a příště budou připomínkovat.
Firma Johnson & Johnson požádala o logo "Doporučuje ČGPS" pro tampony o.b. Výbor se
seznámil se žádostí a dodanými materiály. Diskutována výše poplatku za používání loga.
Hlasováním rozhodnuto při rovnosti hlasů hlasem předsedy o poplatku 50.000 za první a
40.000 Kč za každý další rok.
25. Žádost Spofy ohledně preparátu Trypsin retard Spofa inj.
Opět existuje firma Spofa, která vyrábí purifikovaný Trypsin ret.
Firma připravuje žádost na kategorizační komisi, dosud projednáváno nebylo. Obrací se na
výbor ČGPS se žádostí o úhradu VZP, protože ze skupiny enzymoterapie není žádný hrazený
preparát. Stanovisko výboru není zcela vyhraněné. V tuto chvíli nemá výbor dostatek informací
o klinické účinnosti vycházející s klinických studií, aby mohl jeho užívání jednoznačně doporučit.
26. Různé
a. Stanovisko Sekce plánovaného rodičovství ČGPS a výboru k prohlášení Evropské
lékové agentury, týkající se rizika tromboembolické nemoci u uživatelek
kombinované hormonální antikoncepce. Unzeitig předložil materiál s komentářem k dané
problematice a úpravou textu. Předložený materiál vyvolal bouřlivou diskusi
s následujícím závěrem.
Hlasováním rozhodnuto : Zveřejnit v České gynekologii doslovné stanovisko CPMP
s tímto komentářem: Výbor ČGPS vzal na vědomí stanovisko CPMP. V současné
době neshledává důvod ke změně preskripčního chování při předepisování
hormonální antikoncepce. Vývoj problematiky bude nadále sledovat. Překlad dodá
sekce, formulace je v zápisu.
b. Informace o nominaci prof. Hořejší do FIGO.
c. Velebil se informoval na VZP ohledně balónkového katetru ( viz min. zápis ) . VZP
doporučuje provést změnu v ZÚM. Připomenuta cena a přínos metody. Hlasováním
rozhodnuto, že výbor nedoporučuje úhradu tohoto katetru.
d. Velebil přečetl dopis předsedkyně sekce ženských sester a porodních asistentek ČAS a
žádost o distribuci pozvánky na 23.11. Rozhodnuto o umístění této pozvánky na webové
stránky, event. bude-li mít ČAS sponsora na poštovné, poskytneme adresář.
e. Čepický dostal asi 2 dny před atestací pověření k účasti za ČGPS na atestacích, tato
praxe je výjimkou, členové komisí jsou vyzváni obvykle v dostatečném časovém předstihu
a to ještě na základě jejich vlastních návrhů vhodných termínů.
f. Velebil předložil dopis prof. Tůmy z MZ ohledně výzkumu v rezortu zdravotnictví - týká se
ultrazvuku - předáno na projednání sekci ultrazvukové diagnostiky.
g. Projednána přístupnost a obsah zápisu umístěného na webových stránkách. Hlasováním
rozhodnuto o zveřejnění zkrácené verze záznamu.
h. Dvořák seznámil s dopisem ČAS ohledně vedení fyziologických porodů.
i. Na návrh Roztočila odhlasována deklarace podpory evropského perinatologického sjezdu
v r. 2006.
j. Odslouhlasena laudace dr. Slavíka do České gynekologie.
k. Opakovaný dotaz na zástupce perinatologické sekce, jak se na plénkách mohlo objevit
logo perinatologická sekce, ČGPS. Roztočil ani Velebil nejsou schopni vysvětlit - příště
předloží vysvětlení.
l. Calda informuje o přípravách na mezinárodní akce ve spolupráci se sekcí ultrazvukové
diagnostiky a perinatální mediciny.
m. Karásková seznámena se zamítavým stanoviskem výboru k porodům doma, anonymní
porody považuje výbor ne za medicinský problém, ale legislativní a politický.
n. Karásková požádána o vysvětlení legislativní problematiky UPT, stacionář považuje dle ní
MZ za zvláštní zařízení ambulantní péče nikoliv za ústavní zařízení. Čepický upozorňuje,
že se tento právní výklad liší od výkladu JUDr. Stolínové a překvapuje ho tento odmítavý
postoj MZ. Dvořák připomíná, že UPT je zákrok předurčený k provedení ve stacionáři,
ČGPS je odborná společnost, která stanoví svá kritéria a nemůže podporovat
z odborného hlediska návrhy irracionální. Účastníci jednání se domnívají, že jednoznačný
negativní závěr předložený Karáskovou neodpovídá průběhu jednání, kterého se

zúčastnili. Současný stav v problematice UPT je takový, že nyní MZ čeká, zda bude nový
zákon - ten by pak musel být doprovázen novou vyhláškou. Pokud nebude nový zákon,
musí dojít k novelizaci vyhlášky stávající.
Zapsal Nový

