
 
7. zasedání výboru ČGPS dne 12.10.2002 v Praze 

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. 
  
Program jednání 

1. Přihlášky nových členů ČGPS 
K datu 11.10. 2002 má ČGPS 1825 členů. 
Byly projednány a schváleny přihlášky nových 26 členů: Sisr František, Polendová Daniela, 
Hlaváčová Sylvie, Vašíčková Eva, Červená Ilona, Jányš Daniel, Šulc Miroslav, Dhaifalah Ishraq, 
Tomešová Pavlína, Sedláček Petr, Verner Miroslav, Dědek Ladislav, Labanová Marcela, Marek 
Milan, Blumlová Alena, Halada Petr, Vavrušková Radka, Boudyš Luděk, Mára Michal, Turek 
Michal, Skalický Pavel, Krejčová Lenka, Pelantová Šárka, Sonek Mojmír, Koubková Šárka, 
Vorbachová Jana. 

2. Technicko organizační otázky, kontrola minulého zápisu 
Na každém výboru je projednáván postup firmy Hartman - Rico v otázce nezaplacené úhrady za 
použití loga. Unzeitig informuje, že po jednání s firmou nabyl dojmu, že je vše vyřízeno, přesto se 
tak nestalo. Velebil je pověřen jednáním s firmou a ukončením celé záležitosti. 
Dopis Čepického byl předán výboru perinatologické sekce, který ho na příštím zasedání projedná.
Opravené kódy prenatálních poraden jsou zařazeny v sazebníku a od 1.7. 2002 již hrazeny 
v nové výši. 
Informované souhlasy z brněnské kliniky ještě dokončuje právník, budou k dispozici na jejích 
webových stránkách. 
Vzhledem k záplavám a z toho plynoucím jiným starostem hygienické služby bude jednání 
s hlavním hygienikem odloženo na zimní období. 
Kontrola legálního užívání počítačových programů je individuální záležitostí odborných 
společností a sekcí. Velebil je pověřen kontrolou počítačů výboru a doplněním nákupu Windows 
Office. 
Výbor obdržel dopis z ČLS o způsobené chybě v účtování a její opravě. 

3. Rozpočty a plány vzdělávacích akcí na rok 2003, přehledy akcí domácí i s mezinárodní 
účastí 
Tesař informuje o stavu účtu k 30.9. 
Je připravován rozpočet na rok 2003. 

4. Členské příspěvky na rok 2003 
Dvořák navrhuje zvýšení příspěvku o 100,- Kč za rok, tato částka by pokryla většinu příspěvků do 
FIGO a EBCOG. Hlasováním je schválena částka 350,- Kč pro aktivní členy - všichni pro, 
důchodci zůstávají na původní výši. Výše příspěvku pro zahraniční členy by podle Dvořáka měla 



byla stejná (t.č. odpovídá 12 EUR). Je diskutována výše příspěvku a evidence žen na MD. Rob 
navrhuje pro případ MD přerušit členství na žádost členky po dobu MD. Stará připomíná paralelu 
v advokátní komoře. Dvořák doporučuje dodržet tabulky ČLS JEP, kde MD nefiguruje. 

5. Úhrady kolektivního členství - dotace od MZ ČR (WAPM, FIGO, EAGO a UPIGO) 
Velebil informuje o dotacích MZ na rok 2001 a dosud nevyužité dotaci na rok 2002. Úhrady do 
mezinárodních organizací dosud nejsou zaplacené. Dvořák připomíná, že organizací, v nichž 
bychom mohli být členy (a tím i povinni platit členské příspěvky) je řada. Naše možnosti jsou ale 
omezené a závislé na systému dotací MZ a výši členských příspěvků do jednotlivých organizací. 
V případě, že objem dotací je konečný a není dotace na každou organizaci zvlášť, doporučuje 
jako prioritu FIGO a EBCOG. Mardešič navrhuje poslat na MZ přehled o organizacích, do nichž 
členské příspěvky budeme platit, poté podle výše částky zhodnotit priority na výboru. Unzeitig 
připomíná, že stále trvá dluh za členství v EBCOG, který slíbil uhradit ing. Lekeš, ale firma dosud 
tak neučinila. Velebil je pověřen vyřízením této pohledávky. Unzeitig doporučuje nečekat na 
vyřízení této záležitosti, ale použít na úhradu 1800 EUR peněz společnosti. Hlasováním 
odsouhlaseno - všichni pro. Pokud jde o poplatky do mezinárodních organizací, Calda a Rob 
doporučují hlásit jako členy, za něž se bude platit poplatek, pouze atestované. Bylo by ale 
zatěžující kvůli tomu dělat evidenci atestovaných, proto na doporučení Unzeitiga přijat pro tyto 
účely odhad atestovaných členů ve výši 1000. ČLS požaduje na výboru společnosti přesnou 
částku, kterou je třeba zaplatit - po získáno podkladů Velebil zajistí. 

6. Společný sjezd ČGPS a SSG ČR Hradec Králové 
Program je sestaven, Štěpán ho dává v pracovní verzi k dispozici členům výboru. Je 48 ústních 
sdělení, 59 posterů. Čepický má technickou připomínku k nutnosti započítat čas na výměnu 
přednášejících v rozsahu alespoň 2 minut a připomíná málo času na diskusi především 
u porodnických témat. Rob doporučuje minimálně 20 minut na diskusi ke kontroverzním tématům. 
Unzeitig připomíná, že některá sdělení by mohla být zkrácena a tím by přibyl čas na diskusi, ale 
autoři již byli obesláni. Blok posterů byl vyčleněn zvlášť. Calda chce říci za sekci UZ diagnostiky, 
že 500 členů UZ sekce není zastoupeno v tématu. Dvořák upozorňuje, že ultrazvuková sekce 
žádné téma nenabídla a že témata jsou vybraná, nikoliv průřezová. Další sjezd by měl být 
věnován tématům, na která nyní nedojde. Zbývá dořešit obsazení předsednictví v bloku HRT a 
HAK. 
Velebil kontaktoval ČAS, ta se organizačnímu výboru neozvala, takže nebude mít blok. Členky, 
které se zúčastní jen na jeden den, budou platit 200,- Kč. ČAPA písemně oznámila že se 
nezúčastní a případná účast jejích členek je pouze jejich individuální akcí. 
Schůze výboru 13.11.2002 začne v 16 hod. 
Zatímco kapacita jednacího sálu vyhovuje, ubytovací kapacita v Hradci Králové je zcela 
vyčerpána. Výbor má organizátorem zajištěno ubytování v Černigově, je možno se ubytovat již ve 
středu před jednáním výboru. V souvislosti s časovým rozvrhem a z důvodu připomínek 
z ambulancí i nemocnic navrhuje Dvořák příště pořádat sjezd v termínu pátek - neděle. 
Odsouhlaseno. 
Ceny a čestná členství budou předány na úvod galavečera. Na čestné členství je navržen 
Nyklíček a Čech. Oceněné práce budou předneseny na začátku sekce posterů, je diskutováno 
technické zajištění rozsáhlé sekce posterů. 

7. Stanovy ČGPS 
Čepický vytvořil základní text stanov, ten doplnil Unzeitig. Dvořák doporučuje, aby sjezd 
společnosti byl minimálně 1x za 2 roky. V příštím roce bude na podzim kongres FIGO. Dvořák 
proto nabízí 3 možnosti - na jaře společný sjezd ČGPS a SSG, anebo sjezd ČGPS až za 2 roky, 
anebo pořádat sjezd na podzim až po kongresu FIGO. Čepický doporučuje, aby sjezd v roce 2003 
byl, protože stanovy je možno měnit jen na sjezdu. Unzeitig zmiňuje, že SSG by mělo změnit 
stanovy, aby mohlo mít sjezd také 1x za 2 roky. Calda připomíná, že termín 1x za 2 roky sníží 
voličskou potenci členské základny. Je hlasováno o konání sjezdu v r. 2003: pro konání 6, proti 2, 
zdrželi se 5. Po diskusi o termínu je rozhodnuto, že se ČGPS přidá k SSG ČR, které pořádá sjezd 
30.5.-1.6.2003 v Brně v Hotelu Voroněž. Půjde o společný sjezd SSG a ČGPS. Jeho organizace 
je již zajištěna SSG. Na něm bude předložena změna stanov ČGPS. Zároveň si členové výboru 
připraví na jednání v Hradci Králové návrhy na místo dalšího sjezdu v r. 2004. Pro jeho konání 
Unzeitig nedoporučuje jarní termín. 
Z připomínek vzešla úprava navrhovaného textu na pořádání sjezdu 1x minimálně za 2 roky, na 
výročním sjezdu je přednesena zpráva odstupujícího výboru a revizní komise, obojí 
odsouhlaseno. Unzeitig navrhuje rozdělení peněz sekcí na 80% do sekcí a 20% do ČGPS. 
Diskutována otázka možnosti zrušení sekce výborem, pokud sekce neuspořádá alespoň 1 akci za



2 roky, znění ponecháno. Sekce nebo komise mohou vystupovat jako spolupořadatelé akce, je 
návrh na rozdělení zisku akce na 20% pro společnost a 80% pro sekci, Dvořák doporučuje fixní 
částku 10 tisíc, Unzeitig návrh podporuje, hlasováním schváleno. Čestní členové by měli mít akce 
sekcí zdarma, je diskutována otázka bezplatného přístupu členů výboru ČGPS a revizní komise - 
doporučuje Unzeitig, Dvořák oponuje. Holub doporučuje tento přístup pokud je to v rámci plnění 
povinností. Čepický diskutuje přítomnost pověřeného člena výboru při jednání výboru sekce. 
Nakonec rozhodnuto předložený text neměnit. V této souvislosti Čepický doporučuje diskutovat 
postavení sekcí vůbec, neboť váha stanoviska sekcí neustále stoupá a jejich stanovisko 
k problémům je v naprosté většině případů akceptováno výborem ČGPS. Proto by sekce měly být 
zcela jinak formovány a jejich členové evidováni jinak, než tomu bylo dosud. Rob proto navrhuje 
za členství v sekci poplatek, neboť jinak není možné evidenci členů uhlídat. Mardešič připomíná, 
že sekce není právní subjekt, proto nemůže vybírat členské poplatky. Dvořák dodává, že ani 
ČGPS není právní subjekt. Tím je ČLS JEP, proto by měla zajistit i databázi sekcí a z ní by měl 
vzejít návrh, jak zajistit tento příspěvek. Dvořák připomínkuje povinnost dvoukolové volby do 
sekcí. Domnívá se, že bude-li fungovat centrální databáze oficiálně organizovaná ČLS JEP, měly 
by volby probíhat jednokolově. Kandidátní listinou v tomto případě je kompletní seznam členské 
základny. Calda připomíná, že sekce musí splnit základní parametry - vést stav členské základny, 
aktualizovat její seznam v pravidelných intervalech, mít pravidelná jednání výboru, psát zápis 
z jednání výboru a zveřejňovat ho na webových stránkách. Rob zmiňuje 2 možnosti webu - 
1. vlastní , 2. v rámci ČGPS. Čepický zdůrazňuje nutnost centrálního vedení evidence členské 
základny sekcí. Je opět diskutována výše členského příspěvku do sekce - Čepický navrhuje i 
event. symbolickou či nulovou částku, protože jakákoliv částka členského příspěvku je 
nejvhodnějším nástrojem evidence. Stará doporučuje, aby si sekce stanovily částku samy, Dvořák 
by viděl vhodnost stanovení minimální částky. Unzeitig je proti jakémukoliv členskému příspěvku 
do sekce. Čepický doporučuje začít tvorbu centrální evidence vytvořením seznamu členů sekce. 
Dvořák považuje za nejméně obtížnou variantu porovnání seznamu členské základny ČGPS a 
sekce předsedou sekce. Rob připomíná, že je vhodnější udělat seznam členské základny 
v sekcích zevnitř. Mardešič připomíná, že vzhledem k nesrovnalostem při volbách ve dvou 
sekcích, je nutné tuto evidenci udělat a sdělit na společnost. Čepický žádá začít od nuly a požádat 
členy ČGPS, aby se přihlásili k jednotlivým sekcím. Dvořák oponuje a trvá na primárním 
zpracování členské základny cestou ČLS JEP. Přitom připomíná, že část webových stránek by 
měla být přístupná jen platícím členům společnosti a sekcí analogicky jako je tomu 
u stránek SSG. Hlaváčková zmiňuje potřebu konzultanta pro spolupráci s ČLS, Unzeitig navrhuje, 
aby to byl zástupce výboru. 
Výbor nařizuje předsedům všech sekcí, aby do 12.12. poskytli výboru ČGPS aktuální databázi 
členů ke dni 12.10. a poskytovali zápis z jednání výboru, který se musí sejít minimálně 2x ročně. 

8. Volby - Sekce endoskopická a sekce klimakterické medicíny 
Členové výboru byli již předtím mailem seznámeni se stížnostmi na proběhlé volby a závěrem 
komise, která byla projednáním stížnosti pověřena. Byla shledána závažná pochybení. Všem 
stěžovatelům bude zaslána odpověď se závěry komise. Výbor ČGPS nařizuje vypsání nových 
voleb do sekce endoskopické, nový výbor vzhledem neregulérnosti voleb je neplatný, původní 
výbor si zvolí alespoň 3 členy volební komise a výbor ČGPS dodá dva své zástupce - Čepický a 
Velebil. Do 15. prosince musí být již obesláni členové sekce (po zkontrolování seznamu členů), 
volby budou jednokolové, kandidátkou jsou všichni členové sekce. Pro sekci klimakterické 
medicíny platí stejné nařízení. Zástupci jmenovaní výborem jsou Holub a Calda. 
Výbor ČGPS vyjádřil nespokojenost a politování nad použitými praktikami při volbách 
v těchto sekcích a vzhledem k pochybení členů sekcí se rozhodl zamezit podobným 
praktikám jednou provždy novelizací stanov společnosti. 

9. Stanovisko ČGPS k WHI 
ČGPS souhlasí s již dříve formulovaným stanoviskem SÚKL, podrobnější informace jsou 
v odborné literatuře. 

10. Logo ČGPS 
Jedinou nedořešenou záležitostí je jednání s firmou Hartman - Rico, viz výše. 

11. Možnosti vysokoškolského vzdělávání v oborech por. asistentka a všeobecná zdravotní 
sestra jako neuniverzitní 
Roztočil zpracuje stanovisko jménem výboru společnosti se zaměřením na univerzitní vzdělávání 
porodních asistentek - odpověď bude zaslána na MZ náměstku Čevelovi a na ČLS JEP 
prof. Blahošovi. 



12. Návrh kandidátů do předsednictva a revizní. komise ČLS JEP 
Budou volby do předsednictva a revizní komise ČLS JEP. Na výbor ČGPS přišel návrh na 
kandidaturu prof. Martana. Diskutováno, zda by nemělo být spojeno členství ve výboru ČGPS a 
ČLS. Dalším navrhovaným kandidátem je doc. Calda. 
Výbor ČGPS navrhuje do výboru Caldu. Velebil osloví Martana, zda by byl ochoten být v revizní 
komisi, bude-li souhlasit, bude navržen. 

13. Dopis Krajského úřadu Zlínského kraje - navržení 2-3 kandidátů 
Výbor navrhuje jako krajského konzultanta Zábranského, ten by měl vybrat jednoho 
spolupracovníka z malé nemocnice a jednoho z ambulantních gynekologů. 

14. Žádost o vytipování odborníka - dopis J. Kantůrka - Středočeský kraj 
V kraji byla sestavena komise odborníků sledujících výskyt závažných onemocnění a na základě 
analýzy by měla navrhovat opatření na zlepšení situace. Výbor navrhuje, aby tohoto člena vybral 
krajský konzultant. 

15. Žádost o návrh odborníků do územních znaleckých komisí - Krajský úřad Jihomoravského 
kraje 
Krajský úřad chce 3-5 odborníků, kteří by mohli být jmenováni do znaleckých komisí. Výbor 
navrhuje Roztočila, Dvořáka, Machače, Eima, Unzeitiga. 

16. Žádost o návrh člena do poradního sboru - Krajský úřad Středočeského kraje 
Výbor navrhuje jako krajského konzultanta doc. Holuba. 

17. Preventivní prohlídky u karcinomu endometria v Olomouci 
V Olomouci byl vytvořen plakát určený pro kampaň vyzývající obézní ženy, aby se dostavily 
k měření endometria na gynekologicko - porodnickou kliniku. Představenstvo OS ČLK považuje 
tento plakát za nešťastný a nedoporučuje ho vyvěšovat v ordinacích praktických lékařů. 
Prof. Kudela poslal Robovi jako předsedovi onkogynekologické sekce vysvětlující dopis k této 
kampani. Rob seznamuje výbor s tímto dopisem. Po projednání celé záležitosti se výbor ČGPS 
ztotožňuje se stanoviskem OS ČLK v Olomouci. Pokud chce pracoviště provést studii na téma 
screeningu karcinomu endometria, pak tak může učinit cestou klinické studie či grantu. 

18. Onkogynekologická centra - zpracování materiálu na pracovištích v ČR 
Rob informuje o pracovní skupině ve složení Rob, Svoboda, Rokyta, za Onkologickou společnost 
prim. Fišer a prim. Fínek, za SROBF prim. Stankušová, prim. Kubecová. Skupina se sešla 2x, byli 
pozvání zástupci všech pracovišť, která odpověděla na výzvu k přihlášení. Pouze Holubova 
přihláška, přestože ji odeslal a má na to doklady, nedošla, dodá proto kopii. 
Dosud schválené akreditace onkogynekologických center: 
1. LF UK Praha VFN Praha 2 - bez výhrad 
2. LF UK Praha FN Motol - bez výhrad 
3. LF UK Praha VN Královské Vinohrady - bez výhrad 
FN Ostrava - bez výhrad 
MOÚ Brno - bez výhrad 
FN Brno - bez výhrad 
FN Plzeň - podmíněná na 3 roky (nesplňuje zcela personální a technické vybavení) 
FN Olomouc - podmíněná na 3 roky (nižší počet radikálních operací) 
FN Bulovka, Praha 8 - podmíněná na 3 roky (nižší počet radikálních operací) 
FN Hradec Králové - podmíněná na 3 roky (nižší počet operací včetně radikálních) 
Nemocnice České Budějovice - podmíněná na 3 roky (nižší počet operací včetně radikálních) 
Nemocnice Ústí n. Labem - podmíněná na 3 roky (nižší počet operací včetně radikálních) 
ÚPMD Podolí, Praha 2 - podmíněná na 3 roky (nižší počet radikálních operací) 
Nemocnice Na Homolce - bez výhrad 
Liberec - nesplňuje, akreditace nedoporučena 
Karlovy Vary - nesplňuje, akreditace nedoporučena 
V souvislosti s akreditací center je probrána možnost vzniku cancer unit pro počty 40 karcinomů 
v návaznosti na akreditované centrum. 
Po 3 letech bude audit a přehodnocení. 
Výbor rozhodl hlasováním a souhlasí s předloženým materiálem, který bude doplněn 
o zhodnocení materiálu z Kladna. 

19. Připomínky k návrhu zákona - Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky 
Dvořák připomíná aktivitu ČAPA ve smyslu opakovaného napadání lékaře porodníka a ústavních 
porodů. Dvořák doplnil, že je nutné do návrhu verze doplnit textem: "… na úseku gynekologie, 



veškerou tuto činnost provádí porodní asistentka na základě indikace a pod supervizí lékaře se 
specializací v oboru gynekologie a porodnictví." 
Unzeitig informuje o negativním stanovisku MZ k porodům v domácnosti a připravované kampani, 
na níž se podílí prof. Hájek. 

20. Mailing info dopisu, týkajícího se plakátu Mýty a pověry 
Firmy Schering a Richter Gedeon podpoří financování tohoto informačního plakátu s textem 
Čepického s akceptovanou připomínkou Unzeitiga. Firmy budou tyto plakáty distribuovat, Dvořák 
doplňuje, aby text byl k dispozici i praktickým lékařům. 

21. Žádost společnosti R-marK s.r.o. o posouzení návrhu textu 
V USA se doporučuje zázvor na léčbu hyperemezy, firma ho chce distribuovat i v ČR, dodala 
materiál, který bude předán perinatologické sekci. 

22. Nabídka na zajištění datového auditu mamografického screeningu v ČR 
Výbor bere na vědomí informaci o auditu mamografického screeningu. 

23. Obrazová dokumentace k ultrazvukovým výkonům. Licence k ultrazvukovému vyšetření 
Výbor ultrazvukové sekce odsouhlasil a na webové stránky vyvěsil doporučení sekce 
k vykazování ultrazvukových kódů. Dlouhodobým cílem UZ sekce je změna kódů tak, aby nebyly 
podhodnoceny (jako např. kód screeningového vyšetření ve 30.-32. týdnu). 
Je předepsaná dokumentace k ultrazvukovému vyšetření, která není specifikovaná, výbor 
považuje za zcela dostatečnou jak dokumentaci tištěnou tiskárnou, tak videozáznam na kazetách 
či digitální zobrazení. 
Vědeckou radou ČLK byla přijata funkční licence k ultrazvukovému vyšetření. 

24. Rozšířený novorozenecký screening 
Předkladatelé projektu požadují opět druhý přístroj, tentokrát prostřednictvím vytvoření druhého 
centra. Výbor nevidí důvod měnit svůj již dříve prezentovaný názor na nadbytečnost rezervního 
přístroje, tím méně souhlasí s vytvořením druhého centra, jedno dosavadní v Praze je postačující.

25. Seminář Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví. - poznámka k semináři 
Dvořák připomíná, že tento seminář kolidoval s termínem již rok dopředu anoncovaného 
doškolovacího semináře SSG v Mílovech. Je vhodné, aby pořadatelé později připravovaných akcí 
vybírali termíny tak, aby nekolidovaly s již dříve anoncovanými akcemi. 

26. Nabídka rozesílání časopisu LANCET ONCOLOGY 
Redakce Lancet Oncology nabízí zdarma rozesílání členům ČGPS, chce sdělit počet členů. 

27. ENTOG - konkrétní požadavky a náměty 
Výbor ENTOG předložil své požadavky a nabídky vůči ČGPS. V případě, že chce být ENTOG 
zván na zasedání výboru, pak by na ENTOG měly být kladeny stejné požadavky jako na sekce. 
Unzeitig připomíná, že jde hlavně o spolupráci s katedrou. ČGPS bude v souladu s koncepcí 
oboru podporovat aktivity ENTOG. 

28. Další sjezd ČGPS - viz výše 
29. Vyjádření k porodům mimo zdravotnické zařízení 

Výbor nemá žádný důvod revidovat předchozí závěry. 
30. Krátké zprávy z kategorizační komise 

V úvodu Dvořák připomíná, že pro náš obor by mělo být snahou dosažení co největšího 
preskripčního záběru, Calda potvrzuje, že to bylo vždy snahou i předchozího výboru. Hlaváčková 
informuje o proběhlých jednání o Fosamaxu, Ceoxxu, Polygynaxu, Estalisu Conti, Detrusitolu. Je 
proklamována ochota komise k rozšíření preskripční možnosti i na gynekology, avšak snad až 
v době, kdy budou k dispozici generika. Toto postrádá medicínské zdůvodnění. Na jednání 
o Fosamaxu a Ceoxxu nebyl zástupce ČGPS přizván. Dvořák je pověřen napsáním dopisu, 
v němž požádá, aby na další jednání o těchto preparátech byl přizván zástupce ČGPS, který tam 
zdůvodní vhodnost umožnění jejich preskripce gynekologem. Rob zmiňuje obrovský nárůst ceny 
cytostatické léčby a uvažované převedení úhrady cytostatik z X do nemocničního paušálu. 
Vypracoval materiál pro jednání na výboru onkologické společnosti o standardu chemoterapické 
léčby. 

31. Jmenovací dekrety - analýza perinatologických výsledků a mateřské úmrtnosti 
Velebil a Unzeitig dostali jmenovací dekrety, Velebil na konzultanta MZ pro perinatologii v ČR a 
MÚ v Čechách, Unzeitig na konzultanta pro MÚ na Moravě. Velebil je předsedou Národní rady 
registru rodiček a místopředsedou NR registru novorozenců. 



32. Členství v UPIGO - (zpráva Prof. M. Kudely, CSc.) 
Poslední 3 roky dlužíme finanční závazky, proto se v loňském roce prof. Kudela zasedání 
nezúčastnil. Dle Unzeitiga je UPIGO poradním orgánem Rady Evropy, zřejmě nejde o zásadní 
organizaci pro členství, protože řada evropských zemí členy nejsou. Dvořák doporučuje dotázat 
se na MZ na možnost dotace, v případě, že je vázaná jen na členství v UPIGO, pak výbor 
doporučuje zaplatit, v případě, že jde o omezený balík peněz, dop. zaplatit priority. 

33. Kurz embryologů - Ukrajina 
Přišel požadavek z ukrajinské ambasády o kurzy v embryologii. Pokud by šlo o záležitost IVF, 
bude kontaktován Mardešič. 

34. Redakce MF DNES - "špičky oborů" 
Dvořák informuje o požadavku redakce na doporučení 5 nejlepších gynekologů. Výbor nebude 
žádný seznam poskytovat. 

35. Různé 
- Ošetřovací dny perinatologické péče. 
Dvořák opakovaně dával podklady pro nasmlouvání těchto kódů. Unzeitig informuje, že v těchto 
dnech by měla vyhláška vyjít. 
Vyšly kazety ČAPA - výbor zakoupí tyto kazety, aby se s nimi mohl seznámit. 
Mardešič informuje o sympóziích AR, je mimořádná příležitost zúčastnit se mezinárodního 
sympózia zdarma. 
Na Gynstartu je nepřesná informace o mamografickém screeningu. Je zmíněna hranice zahájení 
40 let u žen užívající HRT, hormonální antikoncepci a u rizikové anamnézy. Není to pravda, neboť 
v projektu mamografického screeningu nejsou ženy odlišovány na uživatelky a neuživatelky a platí 
pro všechny stejná hranice a intervaly. Tuto informaci je třeba opravit. 
Dopis se žádností o podporu pro vytvoření mezioborové skupiny pro komplexní péči o ženu 
s diabetem (dr. Andělová). Výbor souhlasí. 
Na čestné členství ČGPS je navržen prof. Čech, je spekulováno, zda již čestným členem není, 
proto Unzeitig navrhuje medaili J.E. Purkyně v případě, že již čestným členem ČGPS je. 
  
Příští schůze výboru je 13.11. v 16,oo hod. v Hradci Králové. 

 Zapsal Jan Nový 
 


