8. zasedání výboru ČGPS dne 13.11.2002 v Hradci Králové
Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
MUDr. Jan Nový
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Omluveni:
Doc. MUDr. Lukáš Rob, 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.
Hosté:
Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.
Program jednání
1.

Členská základna
Ke dni 13.11. má ČGPS 1855 členů, bylo projednáno a schváleno 15 přihlášek nových členů.
Nově byli přijati Krupsa Marek, Mydla Peter, Paučin Ján (SR), Vršková Petra, Kubná Gabriela,
Šustek Antonín, Nováková Pavla, Tikovský Karel, Kosová Tereza, Vorbachová Jana, Weinigerová
Eva, Blümlová Alena, Kašíková Eva, Zuntová Anna, Míka Ondřej.
Přihláška RNMgr. Viznera Karla bude projednána na příští schůzi.

2.

Realizace konference v Hradci Králové
Byla probrána problematika vytápění prostor konference - zabezpečeno a ubytovacích kapacit,
odhlašování účastníků bylo minimální. Firma Organon informovala Skoubyho (jediný speaker
v bloku o kontroverzi v pohledu na rizika a přínos hormonální antikoncepce) o situaci v Hradci
Králové takovým způsobem, že ten svou účast odhlásil.
Program je připraven, je nutno dodržet časové limity. Pokud se týče udělování cen, Pawlikova
cena již udělena byla, vítězná přednáška je zařazena k přednesení v programu, cena Slunského
bude předána, o přednesení není ze strany autora ani prof. Slunského zájem.

3.

ČGPS do kategorizační komise
V kategorizační komisi byla bouřlivá diskuse nad našimi požadavky. Hlaváčková informuje
o podaných odvoláních proti rozhodnutí kategorizační komise. Komise často argumentuje
nemedicínsky, Calda připomíná, že jde o trend již dlouhodobý se snahou omezení preskripce pro
gynekology. Feyereisl připomíná, že jednání kategorizační komise, kterých se zúčastnil, byla
nedůstojnou záležitostí a nemá dojem, že by byla ochota, aby byl slyšen názor odborné
společnosti. Dvořák a Stará rezignují na funkcí zástupce Hlaváčkové pro jednání kategorizační
komise, jsou jmenováni noví zástupci - Calda a Tesař. V případě speciálních odborností navrhuje
Hlaváčková poslat zástupce zabývajícího se danou problematikou, stejně jako se dělo dosud.

4.

www stránky ČGPS
Velebil upozorňuje, že stránky ČGPS strádají, ale sám na aktualizaci nestačí. Calda doplňuje, že
každá nástěnka funguje, jen když má nástěnkáře, sám se za nástěnkáře (redaktora) nepovažuje -

své pověření považuje jako nedorozumění. Domnívá se, že by stránky měly mít výrazněji
informativní charakter. Dvořák navrhuje, aby na stránkách byly zápisy výboru, akce ČGPS a akce
ve spolupráci s ČGPS, důležité informace včetně kontaktů na výbor a sekce s možností přihlášek,
členská evidence včetně všech sekcí. Je vhodné odlišit přístup na webové stránky pro členy a pro
veřejnost. Dvořák žádá, aby nebyl uveden jeho soukromý mobilní telefon. Seznam členů by snad
měl být doplněn tím, kdo platil či neplatil. Calda připomíná náročnost diskusního fóra, kde
v současné době nikdo nediskutuje a s jeho správou je zbytečná práce. Dvořák oponuje, že určitě
doba diskusního fóra přijde. Velebil oznamuje nejčastěji navštěvovaná témata - přihlášky, členská
základna, kalendář akcí, zápisy výboru.
5.

ČAPA - "Co je porodní plán?"
Roztočil informuje o sjezdu ČAPA a staronové předsedkyni.
V médiích vyšel materiál "Co je porodní plán?". Obsah je naprosto nepřijatelný (viz místo porodu nepřijatelné perinatologické centrum). Tento materiál ukazuje způsob uvažování vedení ČAPA a
směr její činnosti, tento směr je pro ČGPS naprosto nepřijatelný. ČGPS se nebrání spolupráci
s porodními asistentkami a považuje je za své samozřejmé partnery, nikoliv však toto vedení a
jeho styl činnosti.
Toto vedení a jeho jednání ohrožuje rodičky v naší republice naváděním k postupům, které mohou
ohrozit zdraví i životy jak rodiček, tak novorozenců.

6.

Reakce Doc. Donáta
Doc. Donát se ohradil oproti stanovisku výboru ČGPS k průběhu voleb do sekce a chce se obrátit
na revizní komisi ČLS JEP. Dvořák odpověděl ve znění závěru komise, která stížnost na volby
zpracovávala a je v souhlasu se závěry jednání na minulém výboru. Prim. Bartoš ne neozval
vůbec, pokud nebudou dodrženy termíny uvedené v minulém zápisu, bude uspořádáním nových
voleb pověřen vědecký sekretář či pověřený člen výboru. Řešena otázka předání evidence
členské základn sekcí. Mardešič připomíná, že postoj výboru ČGPS musí být konzistentní a
jednoznačný, aby uvedeným použitým praktikám bylou jednou provždy učiněno zadost. Čepický
připomíná, co může nastat a jak je možné postupovat v případě možného zániku sekcí.
Pro případ, že nebude dodržen termín 15.12., bude endoskopická sekce požádána o dodání
seznamu členské základny, v případě, že tak neučiní do 30.12. bude oslovena celá členská
základna, aby se přihlásili členové ČGPS, kteří se považují za členy této sekce a této členské
základny bude použito k novým volbám. V případě menopauzální společnosti byla databáze
poskytnutá a nebudou-li volby uspořádány, uspořádá je výbor ČGPS - pověření členové byli
jmenováni již při minulém jednání.

7.

Opakovaná urgence o vyjádření ke kódům 00080 a 00082 - perinatologická sekce
Na předsedu ČGPS se opakovaně obracejí ing. Musílková a dr. Kárníková se žádostí o podmínky
vykazování výkonů v již určených centrech, neboť tyto kódy VZP nenasmlouvá do doby, dokud
tyto podmínky nebudou. VZP v žádném případě nehodlá platit každý porod v tomto centru jako
intenzivní porodnickou péči. Důrazně je požádán výbor perinatologické sekce o zpracování těchto
podmínek.

8.

Koncepce péče o pac. s postmenopauzální osteoporózou ...
Viz kategorizační komise - gynekolog by měl mít možnost předepisovat léky na osteoporózu.

9.

Sjezd delegátů ČLS JEP 31.1. 2003
Sjezd ČLS JEP bude v pátek 31.1., ČGPS může již minule navrhla 2 kandidáty do
výboru ČLS JEP, je vhodné, aby se oba sjezdu zúčastnili, a delegace byla doplněna o další
2 delegáty, navržen Švabík a Halaška jr., odsouhlaseno, budou vyzváni.

10. Dopis Mgr. L. Hamuzkové
Vedoucí polikliniky Hrabůvka žádá o začlenění urogynekologie do platného seznamu odborností
v co nejkratším termínu, neboť má potíže s nasmlouváním urogynekologických kódů.
Konstatována možnost uzavřít smlouvu s ohledem na charakter ambulance a spektrum
nasmlouvaných výkonů bez vytváření další odbornosti. Vznik samostatné odbornosti
urogynekologie nepovažuje výboru ČGPS za vhodný.
11. Stanovisko ČGPS k vysokoškolskému vzdělání por. asistentek na neuniverzitních
zdravotních školách
Roztočil vypracoval stanovisko v souladu se směrnicemi EU a seznamem akreditovaných škol
včetně jedné neuniverzitní.
12. Prof. Hájek - informace o konání kongresu 22. - 29.5.2006
Prof. Hájek informuje o XX. Evropském kongresu perinatální medicíny, který bude v r. 2006

v Praze. Do programu by chtěl zařadit i blok ambulantní péče jak z oblasti činnosti privátních
gynekologů, tak porodních asistentek. Žádá o informaci, zda tyto bloky zařadit a o osobu garanta.
Hlasováním rozhodnuto o podpoře zařazení těchto témat: všichni pro. Dvořák doporučuje, aby asi
rok před konáním kongresu byl o garanta požádán již nový výbor ČGPS. Výbor souhlasí s těmito
tématy a podporuje tento projekt, jen konkrétní jména by měla být dojednána až s novým
výborem. Hlasováním rozhodnuto o podpoře a poskytnutí loga ČGPS zdarma: Pro 7, proti 1,
zdrželi se: 0.
13. Různé
a. Dvořák připomíná, že ČLS JEP je ochotna zpracovat evidenci sekcí včetně příspěvků do
sekcí. Dvořák navrhuje minimální poplatek 50,- Kč/rok na člena sekce, (jen pro potřebu
sekce, z tohoto poplatku nebude nic poskytováno do ČGPS) s tím, že návrh by měl být
odsouhlasen na sjezdu v r. 2003 a platnost od r.2004.
Velebil připomíná, že ČLS chce písemnou žádost, aby bylo možno zadat technické
požadavky.
Hlasováním rozhodnuto o minimálním příspěvku 5O Kč/člena/rok - všichni pro.
Hlasováním rozhodnuto o požádání ČLS o přípravu technického zabezpečení evidence.
b. V termínu konání společného sjezdu SSG a ČGPS v r. 2003 bude konán sjezd SGPS,
termíny jsou bohužel již dány a nelze s tím nic dělat.
c.

Kódy ultrazvukových výkonů předložil Calda. Řada pracovišť má nasmlouván kód
ultrazvukového intrakavitálního vyšetření. Dvořák připomíná metodiku vzniku všech kódů
v sazebníku. Mardešič i Tesař informují o posunu náhledu na event. zisk lékaře, který
v době vzniku kódů byl pomíjen. Stará upozorňuje, že jediná možná změna sazebníku pro
gynekologické kódy je dosažitelná v případě vzniku zvláštního segmentu gynekologie,
pokud jde o jednání v segmentu ambulantních specialistů, nebude možno s tímto
pohnout. Dvořák připomíná, že toto je i jeho názor. Calda informoval o jednání
s ing. Čuříkovou a dr. Pokorným z VZP, který přislíbil, že nedojde k paušálnímu zrušení
těchto kódů, ale že budou individuálně zkoumat podmínky pro vykazování. Dále jsou
ochotni slyšet na vytvoření nových gynekologických kódů. Dvořák v souvislosti s tím
připomíná, že zřejmě není vykazován kód prohlídky dispenzarizované osoby.

d. Velebil poslal JUDr. Machovi dotaz na možnost zveřejňování zkušenosti ze znaleckých
posudků, ten odpověděl, že je možné přednášet anonymní prezentace závěrů znaleckých
posudků, aniž by to odporovalo zákonným normám.
e. Paní Krocová žádá o vytisknutí průvodního dopisu k plakátu Mýty a pověry.. na
hlavičkovém papíru ČGPS a spolupráci při rozeslání. Dvořák slibuje, že sekretariát může
připravit i rozeslat dopisy, pokud firmy tuto činnost uhradí a dop. informovat i praktické
lékaře.
f.

V inventáři ČGPS byla tiskárna Canon k dispozici pracovišti dětské gynekologie v Motole,
byla zlikvidována protokolárně likvidační komisí FN Motol. Výbor nemá námitky a zpětně
souhlasí.

g. Velebil přivezl anonce ke kongresu FIGO 2003 v Chile, Dvořák navrhuje, aby byly
k dispozici nejen na registraci, ale i u stánků hlavních sponzorů.
h. Velebil dosud nevyřídil pohledávku ing. Lekeše, neboť na něj něměl kontakt, Dvořák
doporučuje vést jednání zítra za přítomnosti Unzeitiga či Ventruby.
i.

Mardešič připomíná kongres sekce AR v Hotelu S.E.N. ve spolupráci s novou agenturou,
s níž byl velmi spokojen jak po stránce organizační, tak finanční.

j.

Velebil komunikoval s firmou Hartmann-Rico, má přislíben přehled použitého loga a
poukázaných plateb. Dvořák doporučuje, pokud do příští schůze výboru nedojde
k vyrovnání pohledávek, aby byla požádána ČLS JEP o soudní vyřízení či mimosoudní
vyrovnání pro neoprávněné používání loga. V souvislosti s tím Calda upozorňuje na

televizní reklamu s použitím loga ČGPS. Calda navrhuje připravit ceník, který by odlišil
jednotlivé typy prezentace loga, anebo vybrat agenturu, která bude ČGPS zastupovat.
Dvořák doporučuje do příštího výboru připravit návrhy na výběr PR agentury.
k.

Velebil bude příště referovat o návrhu WHO na prenatální péči, Roztočil o výhledech a
řešení problematiky AIDs.

l.

Feyereisl s Unzeitigem byli v Bruselu, kde byly projednávány subspecializace
v gynekologii a porodnictví - perinatologie, onkogynekologie, asistovaná reprodukce a
urogynekologie.

m. Dvořák zdůrazňuje přípravu změny stanov na příštím sjezdu, Čepický upozorňuje na
nutnost prezentace a technickou přípravu.
n. Projednána pozvánka občanského sdružení Centrum aktivního porodu na mezinárodní
seminář na téma "Efektivní vedení porodního domu a bezpečná péče mimo porodnici",
rozhodnuto, že se zástupce výboru ČGPS nebude účastnit.

Další schůze výboru bude v Praze 28. února v 16 hod.
Zapsal Jan Nový

