4. zasedání výboru ČGPS dne 2.2.2002 v Praze
Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
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.
Vědecký sekretář: MUDr. Petr Velebil, CSc.
Přítomní členové revizní komise ČGPS:
Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Předsedající : MUDr. Vladimír Dvořák
Hosté:
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
MUDr. Ivana Karásková
Zvolen ověřovatel zápisu za nepřítomného Čepického – Holub.
Program jednání
1.

Členská základna, projednání nových přihlášek
ČGPS má k datu 2.2. 1815 členů ( po vyřazení 87 neplatičů příspěvků).
Projednány přihlášky 20 nových členů, projednán problém s přihlašováním internetem, Ventruba
se dotazuje na přijímání členů s bakalářským studiem. Dvořák požaduje, aby členové byli
minimálně s ukončeným magisterským vzděláním, Holub namítá, že by se musely změnit stanovy.
Diskuse pokračuje na téma změny stanov či upřesňujícího výkladu ke stanovám. Jedna přihláška
nebyla schválena, protože výbor uzavírá diskusi k výkladu stanov a požaduje jako podmínku
členství ukončené minimálně magisterské studium.

2.

Technické a organizační otázky, plnění úkolů z minulé schůze výboru
Neplatiči byli vyřazení.
Hodnocení sjezdu v Luhačovicích bylo příznivé, jediné připomínky byly ze strany vystavovatelů na
nedostatečné prostory, z hlediska lékařů byly připomínky na nevyhovující ubytování.
Kód telefonické konzultace se může vykazovat, v případě problémů v okresech je možné se
obrátit na ústředí VZP.
Centrum trofoblastické nemoci nebude dále ve výboru diskutováno, je to záležitost jednotlivých
pracovišť a výbor nebude mezi nimi soudcem.
Funkční licence – Calda a Mardešič nepřítomni, takže zprávy o osudu licence na ultrazvuk a
asistovanou reprodukci nejsou, licence na kolposkopickou expertízu uvízla asi na komoře.
Skupina prevence kriminality – zajištěn zástup ve skupině (Uzel).
Logo ČGPS odsouhlaseno prostřednictvím e-mailové diskuse.

3.

Stav financí ČGPS, financování ČGPS, perspektiva
Je obtížné se vyznat v materiálech z ČLS, rovněž velmi obtížné odlišit hospodaření sekcí a
ČGPS.
Současné největší náklady tvoří mzdové prostředky – sekretářky, ostatní náklady menší (telefon,
poštovné, kancelářské potřeby, aktualizace webových stránek, cestovní příkazy), celkem asi 22
tis. měsíčně. Po kalkulaci příjmů – hlavní zdroj jsou členské příspěvky a příjem ze sjezdu v Hradci
Králové - je konstatováno, že finanční situace ČGPS pro rok 2002 by neměla být napjatá. Velebil

oznamuje, že poplatek za logo pro Tantum rosa bylo zaplaceno, logo pro Johnson a Johnson je
v řízení, firma má požadavek na předplatné na 3 roky. Notebook byl zakoupen ve schválené
nákupní ceně.
4.

Návrhy vyhlášek MZ ČR - vnitřní připomínkové řízení , mamografický screening
Vyhlášky byly připraveny k novému zákonu, který neprošel parlamentem, takže zatím nejsou
aktuální.
Byl připomínkován rozsah výkonů v projektu „one day surgery“, návrh na vyřazení některých bodů
ze zdravotního a dispensárního řádu – preventivní prohlídky dívek v 15 letech, rektální vyšetření.
Osud návrhu na screening cervikálního karcinomu uvízl na MZ, dle úředníků MZ nemá souhlas
komory a MZ v současné době prý nemá žádný materiál, ze kterého by mělo vycházet. Karásková
ale přiznává, že materiál tam je. Dvořák na ministerstvu intervenoval prosazení screeningu ve
smyslu politického zadání. Rob připomíná, že se rozbíhá screening karcinomu mléčné žlázy, který
je mnohem spornější a diskutabilnější, zatímco jednoznačně přijímaný program screeningu
cervikálního karcinomu spuštěn nebyl. Dvořák bude znovu intervenovat na MZ. Rob navrhuje, aby
materiál, který má ministerstvo k dispozici a který je asi 2 roky starý, byl projednán jako
samostatný bod na příštím zasedání výboru, ačkoliv se domnívá, že nijak nezastaral, naopak
vývoj mnohé potvrdil. Odsouhlaseno. Holub doporučil předat tyto závěry komisi pro koncepci
oboru na MZ.
Diskutováno znění Vyhlášky k provádění sterilizace. Je těžko pochopitelné, proč jsou jen
zdravotní indikace, přestože sterilizace je velmi významnou antikoncepční metodou v zemích EU.
Výbor doporučil zařadit provedení sterilizace na žádost. V souvislosti s tím konstatováno, že
pokud by byla nutná zněna zákona, pak díky rozložení sil v parlamentu je to nepravděpodobné.
Pokud jde od dispensárním prohlídkám při antikoncepci, doporučuje výbor provádět běžnou
prevenci.
Dle perinatologické sekce potermínová gravidita nemá být sledována v ambulanci. Dvořák
doporučuje odeslat na porodní sály ve 41. týdnu. Výbor ČGPS nemá námitek proti ambulantnímu
sledování gravidity do 40. týdne, pokud ambulance splňuje materiální a personální podmínky.
K vyhlášce o skartaci oponoval Dvořák, že nelze v ambulancích dodržovat 100 let od narození a
lO let od úmrtí pacienta, jak je požadavek na primární péči ( PL, PLDD ), 5 let po poslední
návštěvě je přijatelné( ambulantní specialisté ). Není zatím jasné, kam bude gynekologická
ambulance zařazena.
Mamografický screening od 46 let je již odsouhlasen, je otázkou, jak řešit vyšetření v období 40 45 let.
Každoroční mikrobiologické vyšetření v rámci prevence se neprovádí nikde na světě a není
specifikováno.
Poučení o prevenci by mělo být spíše záležitostí mediální než součástí gynekologického
vyšetření.
Dr. Strnad požádal o podporu svého názoru, že primárním odesílajícím lékařem na mamografický
screening by měl být gynekolog, teprve u žen, které nebyly gynekologem poslány, by zastoupil
PL. Dle Staré v ministerské komisi MZ není ani Vachoušek, ani Strnad, prý jen rentgenologové.
Dvořák má informace jiné, naopak tam má být jen jeden rentgenolog.
Karásková informuje, že komise pro mamografický screening ukončila svou činnost a od 1.4. bude
v sazebníku nový kód pro screeningové mamografické vyšetření. V současné době se vytváří
nová komise pro screening onkologických onemocnění prsu, kde bude Dvořák a Ventruba. Stará
požaduje, aby tam byl někdo ze senologů. Dvořák ukončuje diskusi, neboť výbor nemá písemné
podklady pro jednání a nebude jednat o tom, co není dosud na papíře. Zároveň oznamuje, že
požádal MZ o vyjádření,jak bude screening prováděn v praxi. Karásková informuje, že se dekrety
po mamografická centra připravují. Dvořák připomínkoval, že cena screeningového vyšetření je
z nepochopitelných důvodů nižší než standardní mamografie, nedostal zatím odpověď.

5.

Sjezd Hradec program anonce jednání výboru - Vědecká rada Hradec Králové, účast
porodních asistentek?
Dvořák žádá o přiřazení dvou bloků do programu a doporučuje zahájení programu ve čtvrtek ráno,
ve středu předtím pracovní zasedání výboru, konec v sobotu v poledne. Vzhledem k probíhající
diskusi na téma HRT a ICHS, by měl být kontroverzní blok na toto téma, druhý na téma 3.
generace COC a hluboké žilní trombózy. Rob připomíná, že tato témata budou probírána
v Berlíně. Štěpán doporučuje, aby se podílel na tématu HRT Donát. Na kontracepci doporučuje
Dvořák Unzeitiga, proti němu ať si pozvou firmy renomovaného specialistu zahraničního.
Dvě porodní asistentky z vedení ČAPA oznámily Dvořákovi, že si naplánovaly volební sjezd
v Hradci Králové a požádaly, zda by mohly použít volný sál hotelu Černigov. Dvořák proti tomu nic

nenamítá, není důvod blokovat sál, který nebude v pátek a sobotu využitý. Otázka vlastního
programu pro porodní asistentky a sál o dostatečné kapacitě je záležitost problémová. ČAS byla
oslovena Velebilem a byl nabídnut blok s návrhem koordinátorky as. Kameníkové. Velebil nabízí,
aby blok pro porodní asistentky byl oddělený, Roztočil doporučuje, aby byl součástí
perinatologického bloku s kontroverzním tématem „lékařské vedení porodu“. Rob navrhuje 3
vyzvané řečníky – z perinatol. sekce, ČAS, ČAPA. Dvořák doporučuje jen 2 řečníky – perinatologa
( Hájek ) a porodní asistenky ( Kameníková?). Sál pro paralelní jednání ČAS bude nabídnut, sál
pro volební sjezd pro ČAPA nebude blokován. Velebil vyřídí záležitosti s porodními asistentkami –
jejich vlastní program a jejich podíl v perinatologického bloku.
Štěpán informuje o připraveném programu, do něho zařadí požadované nové bloky. Byla
sestavena vědecká rada, organizační výbor, témata bloků, vybráni přednášející, Štěpán pošle
všem členům výboru návrhy v písemné podobě. Holub a Rob doporučují ještě vytvoření
mezinárodní vědecké rady, tam je vhodné zařadit zahraniční přednášející a předsedu a
vědeckého sekretáře SGPS. Sekce perinatologická vybere přednášející k tématům KP ( Velebil,
Unzeitig?) a porody na přání ( Roztočil, ? ). Rob vyvolává diskusi na témata operativy –
ošetřování cyst, HSK, LAVH-VH-LSK u benigních onemocnění. Anonce na sjezd je nutno vydat co
nejdříve.
Mimořádný bod jednání – zprávy z MZ
Ventruba:
Ventruba informuje, že vědecká rada MZ bude prostřednictvím odborníků informovat odborné
společnosti., zápisy z vědecké rady by Ventruba zasílal nadále vědeckému sekretáři, který je
bude dávat na vědomí členům výboru. Vědecká rada se schází v sestavě předsednictva a pléna (
jsme zastoupeni v předsednictvu ).
Podává informace o probírané problematice:
- koncepce andrologické urologie ( či urologické andrologie? ).
- plénum vědecké rady doporučilo ministerstvu odstranit paragraf spoluúčasti pacienta za
nastandard
- byl podán návrh na umožnění soukromé praxe vedoucích pracovníků a jejich zástupců
( k tomuto bodu upozorňuje Stará a Dvořák na to, že oborová komise ČLK toto doporučovala ve
smyslu již asi před 2 roky v rozsahu pouze primářů ), ministr to zatím asi neakceptuje
- zpráva o ekonomické rozvaze návrhu koncepce – nikdo to nedovede dobře spočítat, závěr je, že
bude požádán 1. náměstek ministra o vypracování metodiky, jak udělat kvalifikovaný odhad
- právní apekty zdravotnické informatiky
- jmenování konzultantů pro perinatologii a neonatologii dle doporučení odborných společností dle
regionů
( neonatologové jmenovali zatím jen dle JIP, ne dle regionů ), Karásková připomíná, že ještě
žádný jmenovací dopis odeslán nebyl
Holub připomíná, že konzultant je navržen pro regionální spolupráci se státní správou, Ventruba
doplňuje , že jde o úspěch odborné společnosti, stejně tak budou regionální úřady informovány
o tom, aby brali v úvahu personální doporučení odborné společnosti
- koncepce všech oborů jsou oponovány příbuznými obory, naše odbornost bude oponovat
urologii, ale můžeme oponovat jakoukoliv koncepci ( jsou všechny přístupné na internetu ),
koncepce urologie bude zaslána, připomínky poslat Velebilovi a komise MZ bude tyto připomínky
zpracovávat
- rozpor logopedie
- informace o perspektivách výzkumu a vývoje v ČR
- návrh na vznik oboru léčba chronické bolesti a paliativní medicina schválen, jde napříč obory
- problematika vysokého podílu privátní sféry ve stomatologii
- problematika tabakismu – měli bychom se jako obor k tomuto tématu vyjádřit
- návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
- připomínky k vyhlášce o práci porodní asistentky – připomínkoval Dvořák a Velebil
- jsou nově jmenováni konzultanti MZ ( nikoliv dle doporučení odb. společnosti )
Hájek pro perinatologii a prenatální diagnostiku, Uzel pro AK a plánované rodičovství, není
jmenován konzultant pro onkogynekologii
- mateřská úmrtnost – rozbor není vyžadován z MZ, ale Srp má dekret z předminulého MZ, který
nepozbyl platnosti, dosud to dělá, ale již bez odměny, dle MZ platí povinnost hlášení o úmrtí
v souvislosti s gestací a posudky prof. Srpa jsou jen pro odborné účely, proto mu práce není
hrazena.
Ventruba navrhuje, aby ČGPS ocenila práci prof. Srpa a navrhla jeho nástupce.

Na otázku Dvořáka, proč toto nehradí MZ, když údaje jsou důležité pro zdravotní politiku státu,
Karásková odpovídá, že placení konzultanti jsou Hájek a Uzel. Dvořák doporučuje, aby v případě,
že bude-li ČGPS hradit zpracování těchto údajů, pak je mít pouze pro potřebu odborné
společnosti, nikoliv pro MZ. Velebil z let minulých má dekret externího konzultanta a osvětluje
situaci se spojením rozboru perianatologických údajů v minulosti zpracovávaných Šemberou a
údajů o mateřské úmrtnosti předkládaných Srpem. Ventruba doporučuje, abychom dali do
koncepce pracovníky zpracovávající tyto údaje a povinnost v jejich zpracování. Feyereisl se táže,
zda stojíme za rozhodnutím minulého výboru – pověření Velebila .. Dvořák nechce revokovat
rozhodnutí minulého výboru, ale doporučuje Feyereislovi, aby financování projednal na MZ.
Karásková vysvětluje, že tato činnost vycházela ze staré vyhlášky a MZ na ni nemá žádný zvláštní
zájem. Ventruba připomíná, že ten, kdo nemá pověření z MZ by neměl mít k dispozici zdravotní
dokumentaci.
Závěr: Výbor oznámí MZ, že pro tuto činnost doporučuje Velebila. Dotáže se zároveň, zda
má MZ zájem na těchto rozborech a bude je financovat, nebude-li, budou na MZ dostávat
jen povinná hlášení.
Karásková:
Komise perinatologická navrhla krajské perinatology a perinatologický program .
Z komise IVF vyšly standardy IVF.
Pracuje komise pro UPT.
Karásková se táže, co se očekává od MZ, kam byl předán materiál o screeningu karcinomu
hrdla. Rob odpovídá, že by měla být vytvořena pracovní skupina, která by se tématikou
měla zabývat, odborná společnost nominovala své zástupce – Rob, Dvořák, Rokyta.
Karásková doporučuje, aby odborná společnost oficiálně požádala o vytvoření
interdisciplinární pracovní skupiny. Dvořák oficiálně požádá.
Karásková odchází z MZ. Dvořák poděkoval za spolupráci. Velebil se bude informovat na MZ na
obsazení místa po ní.
6.

Vznik organizace s vlastní právní subjektivitou
Navrženo ponechat ČGPS v rámci ČLS JEP, paralelně vytvořit organizaci s právní subjektivitou,
která bude mít ve stanovách, že výbor je totožný s výborem ČGPS a automaticky se mění
s volbami výboru ČGPS, jejím členem by mohl být jen člen ČGPS, organizace by měla jen jediný
smysl – udržet finanční chod ČGPS a její jediná činnost by byla pořádat akce ve spolupráci
s ČGPS. Důvodem je nepřehlednost v účetnictví ČGPS v rámci ČLS JEP. Toto doporučil již
minulý výbor ČGPS. Dvořák doporučuje projednat tento nápad na příští schůzi výboru.
Diskutováno potenciální chování jednotlivých sekcí ČGPS. Dvořák navrhuje Roba, Skřivánka,
Feyereisla a Holuba, aby se blíže touto problematikou zabývali. Holub nechce, ale navrhuje
Unzeitiga, ten je nepřítomen, bude dotázán.

7.

Hygienický řád
Dne 1.2. proběhlo jednání u hlavního hygienika, kde se zúčastnili Dvořák a Nový a
projednali uplatňování vyhl. 440 v praxi a její výklad. Při jednání došlo k vyjasnění názorů.
Byly zpracovány v písemné podobě a poslány k potvrzení k hlavnímu hygienikovi. Po jejich
potvrzení, budou zveřejněny.

8.

Nabídka internetových služeb
Přišla nabídka internetových služeb firmy Medima, která by poskytovala zdarma provoz stránek
ČGPS, SSG i jejich členů, Calda nabídku nepovažuje za výhodnou, dodal svůj názor písemně,
Dvořák se domnívá, že výhody jsou zřejmé a významné. Velebil připomíná, že jistě budou
argumenty pro i proti a je třeba zhodnotit fungování současných stránek. Doporučuje vyčkat, jak
bude spokojeno SSG, které nabídku využije.

9.

Úhrada ambulantní specializované péče v 1. pololetí 2002 ,možné ohrožení pacientek,
znevýhodnění těch, kteří postupují lege artis.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě při dohodovacím řízení, vyšla vyhláška MZ o úhradách
ambulantní specializované péče. Její regulační mechanismy na preskripci a vyžádanou péči
ohrožují především praxe, které odesílající na mamografie, předepisují HRT, prosazují prevenci,
naopak bonifikováni budou lékaři s minimálními náklady. Proti této vyhlášce protestují jak
organizace poskytovatelů, tak i pojišťoven, pro je jen ČLK. Většina poskytovatelů tvrdí, že
vyhláška je návodem k postupu non lege artis. Dvořák se táže, zde se má vyjádřit odborná
společnost. Jde o ohrožení postupu lege artis, umožnění postihu lékařů pracujících dle
doporučení odborné společnosti a bonifikací těch, které tyto postupy nedodržují. Velebil napíše

dopis o tomto stanovisku výboru ČGPS na MZ, výbor parlamentu, pojišťovny.
Pošle také žádost na VZP na změnu metodiky ve vykazování počtu kódů ultrazvukových vyšetření
a kardiotokografického vyšetření u vícečetných vyšetření.
10. Těhotenská průkazka
Dvořák informuje, že ambulantní gynekologové považují současný stav za lepší, než to, co je
navrhováno ( v praxi se setkáváme s rakouskými dokumenty, které jsou velmi podobné
připravované nové těhotenské průkazce). Důvodem je horší přehlednost, časová náročnost, trend
by měl směřovat k jednoduchosti a ne naopak, některá navržená vyšetření jsou kontroverzní.
Ventruba informuje, že dle nové vyhlášky nejsou povinnou zdravotní dokumentací ani zdravotní a
očkovací průkaz dítěte. Doporučuje tedy přidat těhotenskou průkazku k nim, jinak bude muset
odpovídat vyhlášce o zdravotnické dokumentaci ( uchovávání a skartace ). Odsouhlaseno
Stará informuje o zkušenosti z Francie, kde nemají žádnou průkazku, ale nosí zprávy o vyšetření,
či s vlastní dokumentací užívanou pro cizinky.
Dvořák doporučuje vyčkat na jednání za přítomnosti Unzeitiga.
Karásková informuje, že jsou připraveny peníze na tisk nové těhotenské průkazky ve výši asi 5-6
milionů. Dvořák se diví, že v tomto případe nejsou peníze na zpracování perinatologické statistiky
Výbor doporučuje, aby ve vyhlášce vyšlo, že také těhotenská průkazka není zdravotní
dokumentace.
11. UPT
Byly dány připomínky k úpravě stávající vyhlášky – např. zrušit povinný interval 6 měsíců,
zdravotní překážky k přerušení těhotenství, zrušeni krajští a okresní odborníci a spádová zařízení,
stacionář splňuje podmínky pro tyto zákroky, poplatek určen dle výnosu MF. Dle Karáskové se
čeká na zpracované zdravotní indikace.
12. EAGO
Blíží se kongres EAGO, probíhá registrace a oponování abstrakt, kongres je zároveň
postgraduálním kurzem.
13. Onkogynekologická centra
Dvořák obdržel připomínky Zábranského, Holuba, a informoval o jednání se Žaloudíkem. Je
otázkou, zda lze předávat kopie operačních nálezů a je připomínka, že by změna systému měla
vycházet z konsensu a principu dobrovolnosti.
Rob informuje o průběhu akce, bylo osloveno 18 pracovišť, některá pracoviště kopie operačních
protokolů nedodala, ale nabídla, že se může komise přijít podívat. Jednání probíhá se společností
radiologickou a onkologickou.
Současný stav – v současné době splňují 4 pracoviště z Prahy, 2 z Brna, Plzeň a Ostrava. VN
Střešovice, ÚPMD a Kladno nereagovali. Holub připomíná, že má dojem, že byla dohoda na
výboru, aby informaci dostala všechna pracoviště, ale ví, že se na něho obraceli primáři, kteří
nebyli vyzváni.
Rob připomíná, že byla obeslána bývalá krajská pracoviště. Holub namítá, že měla být obeslána
pracoviště všechna a žádá, aby byly obeslány všechny nemocnice, Dvořák souhlasí. Rob
dodatečně osloví všechna pracoviště.
Rob předkládá vyjádření onkologické společnosti o náhledu na léčbu trofoblastické nemoci.
Feyereil má pověřující dopis, aby zajistil fungování centra pro léčbu trofoblastické nemoci.
Ventruba se táže, zde do koncepci oboru mají být centra zařazena. Rob odpovídá, že ano, na
výboru bylo odhlasováno. Karásková komentuje instituci výběrového řízení a nevidí důvod pro
revokaci výběrového řízení. Rob oponuje třemi různými vyjádřeními proti.
Dvořák uzavírá diskusi na toto téma, kdy rozhodnutí není na výboru.
Doporučuje do koncepce oboru dávat dlouhodobě neměnné záležitosti, na kterých je shoda.
14. Seminář pediatrů na téma dětská gynekologie Návrh společnosti praktických dětských
lékařů na seminář s gynekologickou problematikou
Tématikou by mělo být, co má poznat pediatr, co má poslat dětskému gynekologovi a co
gynekologovi.
PLDD chtějí kasuistiky z dětské gynekologie. Společnost praktických dětských lékařů zváží, koho
pozve do diskuse.
Konstatováno, že zodpovědnost za definitivní podobu názoru gynekologické obce má výbor,
nikoliv jednotlivé sekce, neboť názory jednotlivých sekcí na problematiku mohou být diametrálně
rozdílné. Vždy by mělo být vydáno rozhodnutí s přihlédnutím k situaci ve světě, nevytvářet či
konzervovat česká specifika.
15. Projevy ČAPA, čl. 6 Ošetřovatelství porodní asistentka

Dvořák přednesl materiál, k němuž doplnil indikace, ordinace a supervizi lékaře. Roztočil
připomíná, že v materiálech EU nikde není absolutní autonomie porodní asistenky, ale ta pracuje
vždy pod supervizí lékaře.
Byl přečten článek Konigsmarkové, kde opět napadá především pražské porodníky.
Ventruba připomíná, že chystá jednání o tomto materiálu, kde se zúčastní Dvořák a Ventruba.
16. Materiál ohledně loga "Doporučuje ČGPS - Sekce perinatální medicíny", vydání třetí části
Štastné rodiny od Hartmannu
Dvořák opět žádá Roztočila, aby vysvětlil logo na komerčních materiálech. Roztočil není
dostatečně informován. Unzeitig prý ví jen o knížce pro těhotné, kde za logo firma údajně dodá
tyto tento materiál pro gyn. por. oddělení. Dvořák požaduje, aby Roztočil a Velebil do 14 dní
oznámili firmě Hartmann, že ČGPS požaduje za loňský a letošní rok úhradu za logo na knížce pro
těhotné, stejně tak za každý další výrobek, kde toto logo je. V opačném případě požádají, aby do
3 měsíců všechny výrobky s tímto logem byly staženy z prodeje. V opačném případě bude ČLS
oficiálně požádána o soudní řešení.
V této souvislosti se Dvořák dotazuje na Tantum rosa na tento rok. Velebil vyzve firmu, zda má
o logo zájem.
17. Dopis z ČLS JEP ohledně žádosti o spolupráci při výběru vhodných pracovišť pro školení
zahraničních odborníků
Ministr slíbil na jednání WHO, že naše republika poskytne místa pro stážisty především
z bývalého Sovětského svazu. Dvořák požádal o vyjádření, jak budou honorována pracoviště,
která tato školící místa nabídnou. Je totiž pravděpodobné, že by to měl být jen projev dobré vůle
bez honoráře pro školitele.
Rob připomíná, že tyto žádosti dostalo jeho pracoviště i po linii LF a považuje tuto žádost za
bezpředmětnou.
18. Dopis pana Milana Vaculíka
Rozsah nasmlouvaných výkonů, které dostal, je velmi nedostatečný, ale rozsah žádosti
o rozšíření výkonů je nadměrný, některé výkony nepovažujeme ze vhodné. Velebil pošle dr.
Vaculíkovi vyjádření pro pojišťovnu, kdy nad seznam, který již ČGPS předala, nedoporučuje
systém „one day surgery rozšiřovat.
19. Smlouva ČLS s Medica Publishing
Dvořák uvádí, že smlouvu na kongres již dostal v hotové podobě, nemohl nepodepsat,
pořadatelem akce nebyla ČGPS, akce proběhla, nebyl žádný problém, ČGPS z akce měla dostat
honorář, Velebil zkontroluje, zda peníze byly zaplaceny.
20. Vztah ČGPS a ENTOG CZ
ENZOG CZ se prezentuje na řadě akcí. Dvořák doporučuje, aby se jeho členové rozhodli, zda
chtějí být ENTOG CZ s právní subjektivitou a pak se k nim bude chovat ČGPS jako k partnerovi
se všemi finančními požadavky, druhou variantou je sekce gynekologů v přípravě. Feyereisl za
katedru IPVZ s ENTOG spolupracuje a spolupracovat bude, ale je nutné zástupce ENTOG vyzvat,
aby se vyjádřili. Velebil to již učinil, ale definitivní odpověď ještě nedostal.
21. 29. Evropský cytologický kongres - ČGPS spolupořadatel?
Dvořák se diví, že ČGPS je uvedena jako spolupořadatel, přestože nikde o tomto spolupořádání
nebylo rozhodnuto, považuje to v této podobě za zneužití loga. Rob vyřídí tuto záležitost s tím, že
máme na této akci zájem, ale je třeba dát oficiálně do pořádku.
22. Nemocnice Beroun - laparoskopické kódy - revize rozhodnutí ČGPS
Dvořák se domnívá, že současný ani minulý výbor ČGPS se k nasmlouvaným výkonům
nevyjádřil.
Závěr: ČGPS se nikdy nevyjadřovala k nasmlouvání laparoskopických kódů, proto nebude
revidovat žádná rozhodnutí.
23. Dopis předsedy Hematologické společnosti Prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.
Výbor ČGPS se domnívá, že prospěšnější variantou je mezioborová odborná sekce.
Rob v této souvislosti připomíná, že pokud je lékař členem společnosti v ČGPS, měl by mít
možnost být členem i sekce jiné společnosti, aniž by musel platit členský příspěvek v její základní
společnosti.
24. Organizace pro pomoc uprchlíkům dopis paní Výrkové
Výbor považuje tuto činnost za velmi prospěšnou a ponechává na možnostech svých členů
pomoc tomuto projektu, je ochoten připomenout tuto možnost bezplatně na webových stránkách

či v časopisech.
25. Různé
a) dopis na VUSC ohledně konzultantů v gyn.por.
Velebil seznámil výbor s odpovědí z VÚSC. Odpovědi jsou ne zcela jasné a bez návrhů na
finanční ohodnocení.
Velebil odpoví všem se žádostí o upřesnění pracovního vytížení a s tím spojeného
finančního ohodnocení.
b) stanovisko k otázkám z onkologie
Jde o stanovisko k BRCA1 a BRCA2 se žádostí o výběr kandidátek k vyšetřování a
s otázkou,jak postupovat v péči o tyto nemocné. Rob připomíná, že jsou u nás 2 a budou asi
3 laboratoře, které toto vyšetření cca za 10.000,- Kč budou dělat. Je předpokládaná nízké
frekvence těchto mutací v naší populaci. Již existují guidelines. Rob a Strnad shrnou
odpověď na tyto otázky a seznámí ostatní členy výboru.
c)

vykazování dopplerovských výkonů
Je přiložen dopis Zemana o nemožnosti vykazovat kód 89515 gynekologem a odpověď
Kulovaného, kterou výbor nepovažuje za dostatečnou. Bude požádána sekce ultrazvukové
diagnostiky ke zpracování problematiky – Velebil.

d) Dvořák informuje, že odmítl žádost o sdělení adres členů za účelem zasílání
nespecifikovaných časopisů
e) Uzel se již zúčastnil pracovní skupiny k prevenci kriminality
f)

pozvánka na konferenci Psychiatrické společnosti Dr.Raboch
ČGPS byla oficiálně požádána, aby někdo vystoupil na psychiatrické konferenci – nabídnuto
bude Živnému a Čepickému - Velebil

g) kalkulační list na intrapartální fetální pulní oxymetrii zpracovaný Roztočilem již byl schválen,
není důvod cokoliv změnit
h) firma Schering chce použít logo ČGPS na svou akci – výbor souhlasí za obvyklých
podmínek pro použití loga
ch) výbor odsouhlasil návrh čestného členství prof. Fuchsovi ku příležitosti jeho 80 let , čestné
členství bude uděleno na sjezdu v Hradci Králové
i)

poplatek za členství v EBCOG je 1800 Euro, rozhodnutí o zaplacení odloženo až na jednání
za přítomnosti Unzeitiga

j)

Dopis prof. Hořejšího reagující na rozhodnutí výboru o vyřazení preventivní prohlídky
dětského gynekologa, které neodpovídá stanovisku ani jeho ani sekce dětské gynekologie.
Odpovědí pověřen Dvořák: zodpovědnost za stanovování norem má výbor společnosti, který
došel k závěru, že názor sekce je ve světě ojedinělý a jeho cost/benefit efekt minimálně
sporný, podklady charakteru evidence based medicine chybějí. Stanoviska Hořejšího již
opakovaně zazněla rovněž v médiích. Výbor ČGPS ani výbor Společnosti praktických lékařů
pro děti a dorost s nimi nesouhlasí. Není proto nutné zvát prof. Hořejšího na jednání výboru.
Jediný nový argument v dopisu byl ekonomický prospěch těch, kteří vyšetření provádějí.

k)

Byl projednán materiál k doporučenému postupu k vyšetřování prsů, je třeba požádat
Čepického, zda by nebylo možné přidat větu, že přínos samovyšetřování v měsíčních
intervalech ani palpačního vyšetření prsů lékařem v ročních intervalech a nebo kombinace
obojího ke snížení mortality či záchytu časnějších stádií ca prsu není prokázán.

l)

Bude uspořádáno sympózium v Brně ku příležitosti 20 let prvního dítěte ze zkumavky a 75
let prof. Čupra - ve spolupráci ČGPS.
Při této příležitosti schváleno čestné členství profesora Čupra v ČGPS – Velebil zjistí, zda již
čestným členem není, ocenění bude předáno na zmíněném sympóziu.
Zapsal Nový

