
 
5. zasedání výboru ČGPS dne 27.4.2002 v Brně 

Přítomní členové výboru: 
MUDr. Vladimír Dvořák 
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, 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. 
  
Vědecký sekretář: MUDr. Petr Velebil, CSc. 
  
Omluveni: 
Doc. MUDr. Tonko Mardešič, Csc., Doc. MUDr. Vít Unzeitig, Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc., 
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, Csc., Doc. MUDr. Pavel Calda, Csc. 
 
Předsedající : MUDr. Vladimír Dvořák 
  
Hosté: 
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. 
Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. 
Prim. MUDr. Bartoňková 
  
Program jednání 

1. Členská základna, projednání nových přihlášek 
ČGPS má k datu 17.4. 2002 1821 členů. 
Projednány a schváleny přihlášky 17 nových členů. Velebil informuje, že prof. Čupr i prof. Fuchs 
jsou již čestnými členy ČGPS. 

2. Technické a organizační otázky, plnění úkolů z minulé schůze výboru 
Dvořák podal zprávu o funkční licenci kolposkopické expertízy - ve vědecké radě ČLK byla již 
schválena, bude předložena ke schválení představenstvu. Ultrazvuková sekce dodala smlouvu 
s firmou Medimarket na konferenci sekce v září. 
Stále lze obtížně odlišit hospodaření společnosti a sekcí, zvláště ve složce výdajové. Tesař 
předložil přítomným členům výboru vyúčtování za r. 2001 v písemné podobě. Požaduje 
přihlašování jednotlivých položek sekcemi, neboť účtování uvnitř společnosti je velmi špatně 
přehledné. SSG složilo 10 000,- Kč jako sponzorský dar pro sekci ambulantních gynekologů za 
akci pořádanou ve spolupráci, z těchto peněz bude splácen dluh sekce vůči společnosti. Je 
předložen seznam akcí, které se neuskutečnily či neprošly účetnictvím společnosti. Vědecký 
sekretář se spojí s pořadateli a zjistí, zda se skutečně neuskutečnily či nebyly zaúčtovány a 
pořadatelé tak mají dluh vůči společnosti. Dvořák hodnotil finanční situaci jako příznivou, platební 
kázeň se zlepšila, příjmy jsou zajištěny, není plánována žádná investice v nejbližší době. 
Pracovní skupina jmenovaná k přípravě na vytvoření organizace s právní subjektivitou nejednala, 
neboť jde o otázku "politického" rozhodnutí. Ventruba připomíná, že smysl této organizace je 
ekonomický s cílem zajištění financování ČGPS, řešení je jen technickou záležitostí. Na 
doporučení Dvořáka je rozhodnuto vyčkat na další jednání až po sjezdu. 
Dvořák přednesl zprávu o jednání s hlavním hygienikem - závěry přiloženy. 
Správa webových stránek pokračuje u stejného poskytovatele, SSG seznámí výbor ČGPS se 
svými zkušenostmi s novým poskytovatelem, pak bude provedeno srovnání podmínek obou. 
Vyhláška o úhradách zdravotní péče na 1. pololetí 2002 platí, jednání o její úpravě selhala. 
Dvořák připomíná, že společnost v této záležitosti udělala, co mohla. 
Na MZ proběhlo jednání o nové těhotenské průkazce, zúčastnili se Dvořák a Unzeitig, ten navrhl 
společné jednání sekce perinatologické a sekce ambulantních gynekologů o této problematice. 



Roztočil podal zprávu jednání sekce perinatální medicíny, která vyžaduje změnu stávající 
těhotenské průkazky, ale její rozsah není jasný. Feyereisl a Dvořák připomínají mechanismus 
rozhodovacího procesu, kdy hlavní odpovědnost spočívá na výboru společnosti, nikoliv na sekci. 
Štěpán namítá, že v době počítačů trváme na překonané formě dokumentace, Rob oponuje a trvá 
na nutnosti písemné formy dokumentace těhotné. 
Pokud jde o neoprávněně používané logo firmou Hartmann-Rico, Roztočil jednal s nakladatelem 
knihy, firma je ochotna doplatit za minulý rok 15 000,- Kč a za letošní 30 000,- Kč, ale výbor 
nesouhlasí. Je nutno dodržovat rovné podmínky pro všechny firmy. V tomto smyslu je třeba 
v jednání pokračovat. Roztočil je pověřen dalším jednáním s firmou Hartmann-Rico. V případě, že 
nebude firma podmínky akceptovat, vyzve po příštím jednání výbor ČGPS vedení ČLS JEP 
k soudnímu řešení této záležitosti. 
Dvořák písemně odpověděl Hořejšímu na jeho dopis k preventivním prohlídkám dívek 
v gynekologii, odpověď přednes v plném rozsahu, zůstává ve smyslu předchozích závěrů. Hořejší 
kromě toho připomněl Dvořákovi přetrvávající problematiku placení příspěvků do mezinárodních 
organizací. Rob připomíná různé formy členství - individuálního a kolektivního a 2 formy placení 
kolektivního členství - za stát či za počet členů. V oblasti plateb za počet členů je nepořádek, byl 
zvyk placení za menší počet členů, než je skutečnost. Skřivánek připomíná, že počet členů pak 
odpovídá i váze hlasů. Roztočil předložil fakturu na poplatek do EBCOG. Dvořák požaduje, aby 
ČLS tyto poplatky hradila. Rob navrhuje, aby se výbor vyjádřil, zda se bude hradit jen členství 
do FIGO, EBCOG či i do organizací zastřešujících jednotlivé sekce. Velebil je pověřen jednáním 
s vedením ČLS JEP o této problematice. Výbor je rozhodnut udělat pořádek v této záležitosti, 
neboť současný stav považuje za ostudný a znevažující ČGPS na mezinárodním poli. 

3. Mamografický screening 
Doc. Daneš a prim. Bartoňková za výbor radiologické společnosti přednesli informaci o přípravě 
mamografického screeningu. 
Výbor radiologické společnosti stanovil vlastní akreditační podmínky pro pracoviště, která budou 
provádět scr. vyšetření. Cílem akreditací je zlepšení kvality. Podmínky jsou k dispozici na 
internetu na stránkách radiologické společnosti, v současné době probíhá přihlašování pracovišť, 
poté dojde k udělení certifikátů. Výbor radiologické společnosti se domnívá, že MZ převezme tyto 
akreditační podmínky radiologické společnosti. Od 1.4. je nový kód mamografického vyšetření, 
jeho smyslem bylo oddělení skrytého screeningu od vyšetřování symptomatických žen. Na MZ 
probíhá schvalování vyhlášky o preventivních prohlídkách. Pojišťovny původně slíbily, že kód 
mamografického screeningu nebude počítán do indukované péče. Dvořák ve shodě s radiology 
dodává, že je nesmyslné jiné bodové ohodnocení stejného vyšetření v rámci screeningu a 
cíleného vyšetření. Naší zásadní podmínkou je, aby poskytovatel screeningu nebyl regulován a 
gynekologovi nebylo vyšetření účtováno do indukované péče. Je nutno vytvořit podmínky a 
spolupracovat i na možnosti provedení mamografie na žádost ženy bez doporučení gynekologa 
za přímou platbu. Rob se dotazuje, jak bude účtováno následné indukované sonografické 
vyšetření. Daneš uvádí možnost vykazování sonografie na úkor radiologického pracoviště 
(výkaz 01, nikoliv O6). Dvořák hodnotí příznivě uváděný datový audit. Rob zvažuje nebezpečí 
výrazného zdražení screeningu na základě nadbytečných sonografických vyšetření. Tesař 
připomíná, že RDG pracoviště musí dle metodiky používat 06. Hlavní připomínkou naší 
společnosti je, že předložený materiál zcela vylučuje vznik nových center. Pokud se má 
rozběhnout screeningový proces, domníváme se, že není dostatečná průchodnost systému, proto 
je nepřijatelné uzavření systému pro nově vzniklá zařízení. Stará připomíná nutnost dosažitelnosti 
mamografického screeningu v centrech. Feyereisl se dotazuje, co radiologická společnost 
potřebuje od výboru naší společnosti. Daneš chce podporu v jednání s pojišťovnami o uznávání 
akreditovaných pracovišť a neregulování poskytovatelů screeningu. Dvořák tuto podporu jménem 
výboru společnosti garantuje. 
Dvořák připomíná jednání komisi MZ a dodatek, který vznesl k procedurální otázce zápisu a 
kontroly tohoto zápisu z jednání. Dále seznámil výbor se svými připomínkami, které vznesl 
k předloženému materiálu z radiologické společnosti - termín podání žádosti o zařazení mezi 
akreditovaná centra, podmínky, které by mohly uzavřít systém pro nově vzniklá zařízení, přístroje 
málo používané není nutno pořizovat a by mohly být zajištěny smluvně v rámci servisních 
podmínek. 

4. Společný sjezd ČGPS a SSG ČR ve dnech 14.-16.11. 2002 v Hradci Králové 
Dvořák připomíná, že dosud vyšly 2 anonce na sjezd, ta v Praktické gynekologii byla chybná 
v oznámení výše sjezdového poplatku - správné znění místo "člen SSG" má být "člen SSG a 
člen ČGPS". 



Probrána podrobně organizace konference včetně personálního obsazení a časového rozvrhu. 
Doplněno zajištění témat: sectio caesarea na přání - pro Roztočil, proti Hájek, KP spontánně - ne 
Velebil, pro bude vyzván Binder, role porodní asistentky při vedení porodu - z pohledu lékaře 
Hájek, z pohledu porodní asistentky Kameníková, je HRT prevencí ICHS - pro Donát, proti 
Vítovec (kardiolog), zvyšuje III. generace kontracepce riziko TEN (další možná rizika a benefit 
III. generace) - pro Unzeitig, proti invited speaker. 
Štěpán zpracuje celý program a zašle členům výboru. 

5. Účast porodních asistentek v Hradci Králové 
Dvořák obdržel dopis Barešové, kde ČAS chce uspořádat svou celostátní konferenci při 
celostátním sjezdu ČGPS a SSG, navrhuje se pro ně termín v pátek. Rob vyzve Barešovou, ať 
podrobnosti projedná se Štěpánem. Štěpán informuje o návrhu programu, který obdržel od ČAPA, 
odpoví ve smyslu, že v žádném přípravě není místo na zvláštní blok pro ČAPA v rámci sjezdu, ale 
je možno pro ně vyčlenit sál na vlastní program ve čtvrtek dopoledne za poplatek, který ale 
nebude součástí oficiálního programu sjezdu. Pokud jde o účast porodních asistentek na sjezdu, 
mohou se zúčastnit za poloviční sjezdový poplatek, ať jsou či nejsou organizovány v ČAS či 
ČAPA, v perinatologickém bloku má ČAPA svou zástupkyni (Kameníková). 

6. Změny ve statutu ceny za nejlepší publikace udílené Nadačním fondem Dr.P.Janssena 
Nakladatelstvím GRADA byly předloženy 2 publikace s návrhem na ocenění publikace roku 
(Jeníček: Hormonální léčba v  klimakteriu, Strnad: Nemoci prsu pro gynekology). Roztočil 
představuje publikaci Porodnictví. 
Velebil odpoví nakladatelství, že výbor nebude hodnotit, ale nechá výběr na odborné komisi. 

7. Perorální Entizol a vaginální Dalacin v graviditě 
V doporučených postupech, je uvedena možnost podávání perorálního Entizolu i vaginálního 
Dalacinu. V Gynekologii po promoci je přeložen článek s doporučením podávání Entizolu, nikoliv 
Dalacinu, Unzeitig, který byl spoluautorem doporučených postupů, dodatečně podávání Entizolu 
nedoporučuje. 
Rob navrhuje uspořádání panelu v časopisu Gynekologie po promoci na toto téma. Dvořák chce 
toto téma otevřít na jednání výboru za přítomnosti Unzeitiga, neboť příbalový leták je jen 
doporučení firmy nepodložené studiemi, dostupné studie dle evidence based medicine jsou 
opačné. 

8. Dopis Dr. P. Čepického k minulému zápisu z výboru 
Čepický považuje zápis z minulé schůze výboru o sledování potermínové gravidity za nešťastně 
formulovaný, domnívá se, že je nutné spíše definovat podmínky pro sledování potermínové 
gravidity než určovat, kde tak činit. Dvořák s obsahem dopisu souhlasí a předkládá dopis 
k projednání na výboru perinatologické sekce. 

9. Stavovský předpis UZ diagnostika 
Byl vypracován nový text stavovského předpisu ČLK na licence k ultrazvukovému vyšetřování 
v našem oboru, k němuž výbor nemá připomínky. 

10. Odpověď Dr.A.Pečenky k vícečetným těhotenstvím 
Dr. Pečenka považuje problematiku vykazování počtu 2 a více vyšetření u kódů ultrazvukového 
vyšetření u vícečetných těhotenství za málo méně podstatnou oproti vyřešení vykazování kódů 
pro UZ vyšetření pánve a patologie těhotenství a UZ intrakavitární sondou. Teprve po tomto 
řešení je VZP ochotna jednat o našem návrhu. Dopis je předán k projednání UZ sekci. 

11. Komise MZ ČR pro screening karcinomu hrdla děložního 
5.2.2002 adresoval Dvořák písemnou žádost náměstkovi ministra o ustavení komise pro 
screening karcinomu hrdla děložního. MZ vytvořilo komisi, při níž neakceptovalo personální návrh 
výboru ČGPS na jmenování Roba, Dvořák a Rokyta byli jmenování. MZ nejprve žádá o modelaci 
se snahou zjistit, kolik bude tento screening stát. Rob připomíná, že v komisi není ani zástupce 
cytologické společnosti. MZ vychází z materiálu Ondruše, který ani Rob a Rokyta nemají 
k dispozici a nebyl projednán na výboru sekce cervikální patologie. Rob obhajuje návrh na 
screening se zdůrazněním 2 aspektů - laboratoř nad 50 tisíc skel ročně a HPV. Dvořák 
s požadavkem na laboratoř souhlasí. Na zasedání komise byla zmíněna i cervikografie, Dvořák 
považuje zavádění cervikografie v původní podobě v současné době za nereálné. Rob považuje 
internetovou formu konzultace za modernější. Dvořák požádá o jmenování zástupce cytologické 
společnosti do komise a na Robovo doporučení o zařazení žen věku 35-55 let do screeningu. 

12. FIGO kongres CHILE 
Je změna termínu pořádání kongresu na 2.-7.11. 



13. Prosba o spolupráci psychosomatická sekce ČLS JEP 
Přišel dopis z psychosomatické sekce psychiatrické společnosti ČLS JEP se žádostí o kontakt 
napříč všemi společnostmi, v ČGPS je zajištěna. 

14. Česká urologická společnost JEP Kalkulační list 
Česká urologická společnost poslala žádost o úpravu kódu k endoskopické operaci na použití 
televizního řetězce každých 10 min. Stanovisko zpracuje Feyereisl asi s Holubem a Bartošem. 

15. Dopis Prof. J. Hořejšího leták Společnosti pro zvířata 
Dvořák obdržel dopis Hořejšího s věcnou poznámkou a vlastním vyjádřením k problematice letáku 
Náhradní hormonální terapie, kde je popisováno utrpení klisen při výrobě konjugovaných 
estrogenů a nevhodně zmiňováno riziko hormonální substituční terapie. Dvořák děkuje Hořejšímu 
za připomínku a výbor souhlasí s jeho názorem, ale probírání tohoto letáku v médiích by spíše 
popularizovalo tvůrce a šiřitele letáku. 

16. Nový seznam výkonů - prenatální poradna 
Vyšel nový kód prenatální poradny, kdy chybným přepisem úřednice na MZ došlo k uvedení 
kratšího času a tím ke snížení hodnoty kódu (technická chyba, která se prý nedá ale změnit jinak, 
než novelou vyhlášky). Dvořák žádá Ventrubu, aby jako hlavní odborník intervenoval na MZ za 
urychlené řešení této záležitosti, neboť novelizace vyhlášky za normálních okolností trvá řadu 
měsíců. Nedojde-li k urychlenému řešení, je znevážena jak odborná společnost, tak celý systém 
dohodovacího řízení. Ventruba svůj zásah přislíbil. Zároveň Dvořák žádá Ventrubu o spolupráci 
na vytvoření zvláštního segmentu vyčleněného se segmentu ambulantních specialistů (v novele 
vyhlášky je obor veden v primární péči, ale má výrazné odlišnosti od PL a PLDD). Ministerstvo 
toto vyčlenění může udělat svým rozhodnutím ve veřejném zájmu. Stará připomíná, že se 
schvaluje vyhláška o preventivní péči, Dvořák odpovídá, že naše připomínky již byly 
projednávány. Ventruba navrhuje, aby vznikla písemná verze žádosti podepsaná hlavním 
odborníkem a předsedou ČGPS. 

17. Návrh na nový a rozšířený novorozenecký screening dědičných poruch metabolizmu v ČR
Výbor obdržel návrh na rozšíření screeningu, který považuje za pozitivní, pouze nesouhlasí 
s nákupem druhého duplicitního přístroje - event. výpadek z provozu přístroje lze řešit servisní 
smlouvou. 

18. Návrh nového zdravotního zákona 
Z připomínek udává Dvořák pouze název ambulantního gynekologa a úpravu při provádění 
sterilizace, porodní asistentka by měla pracovat pod přímou supervizí gynekologa. 

19. Zprávy z ministerstva - prof.  Ventruba 
Proběhlo plénum vědecké rady 11.2. 
- problematika devitalizační techniky, s výhradami je povoleno to, co již předtím 
- problematika stomatologie jako oboru - jsou subspecializace, kde je čekací doba až 3 roky, jak 

zajistit dostupnost stomatologické péče 
- tabakismus - při vědecké radě ustaveno grémium, které má sbírat návrhy z jednotlivých 

společností, které mají vést ke zlepšení v této oblasti, Ventruba se dotazuje, zda se mají 
zúčastnit naši zástupci, spolupracující na této problematice, Dvořák navrhuje zástupce 
onkogynekologické a perinatologické sekce, doporučen Hájek, Rob a Crha 

- koncepce oboru - do voleb již nebude další plénum, koncepce projdou závěrečným čtením 
v MZ a pak by měly vyjít ve vyhláškách, Stará připomíná dodatky především pro ambulance, 
které výbor předložil a připomíná, že by se měl výbor ještě blíže vyjádřit, Feyereisl se táže, zda 
urologové přijali naše připomínky, Ventruba doporučuje zkontrolovat aktuální obsah, který je 
k dispozici na internetu na stránkách MZ 

- rekvalifikace internistů se týká malého množství osob, nemá význam pro koncepci oboru 
- MZ musí předložit novou metodiku, jak zpracovat ekonomiku oboru 
-  do voleb bude ještě projednávána problematika fakultních nemocnic 

20. Různé 
      Ventruba navrhuje, aby byla vypracováno jednotné znění informovaného souhlasu, který by 
byl k dispozici na internetových stránkách, kde mohou být i reklamy firem tak, aby tato aktivita 
byla zaplacena mimo finance výboru. Výbor souhlasí, do příští schůze dodá Ventruba vzory 
z brněnské kliniky, vítány budou i souhlasy z jiných pracovišť. K tématu se vrátíme na další 
schůzi. 



      Ventruba navrhuje přidat ke stránkám ČGPS regionální stránky, Dvořák doplňuje, že odkaz by 
mohl vycházet i ze stránek SSG. Velebil připomíná, že technicky to není žádný problém, jde jen 
o to, kdo bude tyto stránky spravovat. 
      Ventruba žádá o schválení kooptování Feyereisla do komise MZ pro koncepci oboru. Výbor 
souhlasí. 
      Skřivánek předkládá otázky týkající se udělení pečeti ČGPS firmě Johnson a Johnson, které 
jsou připravovány k tiskové konferenci, jsou probrány. 
      Velebil předkládá odpovědi z VÚSC, z nichž je patrné, že představy regionů jsou naprosto 
nejednotné. Dvořák se dotazuje Ventruby, zda se nebude cestou exekutivy sbližovat představy a 
názory na konzultanta v regionech. Pouze 2 kraje požádaly o doporučení na osoby konzultantů, 
pro Karlovy Vary byl navržen výborem Klikar, pro Pardubice Hanousek - budou dotázáni. 
      Sekce menopauzy žádá o možnost úhrady poštovného za volby, odsouhlaseno. 
      Sekce senologická žádá o schválení proplacení nákladů, odsouhlaseno. 
      Vyjádřen souhlas s dopisem Čepického na vystoupení na konferenci s příspěvkem Korytová, 
Čepický. 
      Zápisy z výboru budou posílány SGPS mailem. 
      Feyereisl předkládá článek "Středočeši nebudou mít jednu nemocnici, ale čtyři oblastní", je 
požádán Ventruba, aby tlumočil tyto obavy ve státní správě. 
      Feyereisl se táže Ventruby, zda je nějaký posun v otázce soukromých praxí vedoucích 
pracovníků, Ventruba informuje, že to je možné, ale na ministerstvu nedošlo k dotažení jednání do 
konce. Dvořák připomíná, že byla dána vyjádření ze stran jak SSG, ČGPS, tak oborové 
komise ČLK, přesto v každém regionu a každém zařízení je jiná situace, podmínky by měly být 
sjednoceny. 
      Prezident ČLK David Rath napsal dopis Ministerstvu zdravotnictví o tom, že vyhláška 
o úhradě zdravotní péče je dobrá a na dopis podepsal Dvořáka bez jeho vědomí, Dvořák 
nesouhlasí jak s obsahem dopisu, tak se způsobem, jakým se ocitl mezi podepsanými, proto 
odpoví. 
      Do příštího výboru Roztočil zpracuje text doporučených základních vyšetření v prenatální 
poradně, tento text bude projednán na příštím jednání výboru. 
      Byli zvolení ověřovatelé zápisu: Rokyta, Dvořák 
  
Příští výbor bude 29.6. v 9,oo hod. v Brně. 

 Zapsal Nový 
 


