9. zasedání výboru ČGPS dne 7.3.2003 v Praze
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MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
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MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
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Program jednání
1.

Přihlášky nových členů ČGPS
K datu 7.3.2003 má ČGPS 1847 členů.
Byly projednány a schváleny přihlášky 73 nových členů:
Al-Eraidi Hilmi, Antonín Pavel, Barešová Šárka, Bartoušková Ludmila, Bielik Tibor, Buršíková
Jana, Cingr Ladislav, Dančík Robert, Dančíková Zdenka, Dýmečko Daniel, Dhaifalah Ishrag,
Doubek Radan, Eliška Oldřich, Gregor Miroslava, Haltmar Bohdan, Hlavačka Jaroslav,
Mgr. Hlaváčová Sylvie, Hofmeisterová Alexandra, Holbová Alena, Horálek František, Houbal
Václav, Hynšt Miloš, Jarošek Tomáš, Kafka Milan, Kaplanová Taťána, Kaščák Peter, Klán Aleš,
Kolář Alexandr, Koliba Petr, Kopecký Michal, Koutná Olga, Koželuhová Katarína, Krotký Milan,
Krupša Marek, Labounek Jiří, Lipka Milan, Machač Jan, Machovský Jaroslav, Mairich Vít, Mára
Michal, Maule Miroslav, Míka Ondřej, Minář Tomáš, Mindžák Radoslav, Mrugová Sylva, Neumann
Radek, Opletal Pavel, Pán Martin, Paučín Ján, Mgr. Petrová Kateřina, Pinkasová Ivana,
Pivovarníková Romana, Poláková Monika, Postupová Alena, Recová Radka, Repovská Jarmila,
Roubalová Monika, Řehulka Rostislav, Skácelová Jana, Sonek Mojmír, Stoychev Dimiter,
Studený Lumír, Synakova Zina, Štelcl Marcel, Šturc Miroslav, Tichý Michal, Tóth Dušan, Turek
Michal, Vavrušková Radka, Větr Miroslav, RNMgr. Vízner Karel, Vorbachová Jana, Výborná
Daniela.

2.

Technicko-organizační otázky, úkoly z minulého jednání
Perinatologická sekce - odsouhlaseny kódy intenzivní péče o těhotnou.
Proběhly volby do výboru ČLS JEP, z našich zástupců nebyl nikdo zvolen.
Problematika použití loga ČGPS a perinatologické sekce firmou Hartmann-Rico vyřešena, již byly
i odeslány faktury pro platbu pro sekci i pro společnost, zatím ještě peníze na účet nepřišly,
nepřijdou-li do konce měsíce, Velebil bude urgovat.
Roztočil prostudoval doporučení WHO k AIDS, nemá připomínky.
Velebil připraví komentář k manuálu WHO o prenatální péči na příští schůzi.
Pro jednání s firmou Medica Publishing and Consulting o platbě ve prospěch ČGPS nemá Velebil
přesné informace, Unzeitig je omluven, problematika bude projednána na příštím zasedání
výboru.
Z FIGO přišel požadavek na zaplacení členského příspěvku za 60

členů jako v minulosti. Velebil uvědomí FIGO o členské základně a informuje o požadavku MZ se
žádostí o podíl na úhradě.
Výbor ČGPS podal oficiální požadavek na ČLS JEP o spravování databází členské
základny ČGPS i jednotlivých sekcí. ČLS JEP požaduje elektronickou podobu současného stavu,
sekce byly vyrozuměny, mimo dvou jsou databáze na sekretariátu k dispozici a jsou zpracovávány
do elektronické podoby, zbylé dvě sekce již Velebil urgoval.
Zemřel prof. Presl, pohřeb bude v Praze, Čepický napíše článek do České gynekologie a stejný
text bude dán na webové stránky. Termín pohřbu je v úterý 18.3. v 11 hod, oficiální účast za
výbor ČGPS na pohřbu je zajištěna.
3.

Výsledky voleb do Sekce endoskopické a Sekce pro otázky menopauzy
Eim a Machač za sekci a Čepický a Velebil za výbor ČGPS provedli kontrolu a sečtení hlasů do
výboru endoskopické sekce. Vzhledem k tomu, že výsledek voleb je diametrálně odlišný od
výsledku předchozích voleb, výbor tuto skutečnost považuje za potvrzení podezření z jejich
neregulérnosti a oprávněnosti jejich opakování. Výbor se již sešel 5.3.
Nejvíce hlasů obdrželi Eim, Holub, Machač, Kužel, Bartoš, Hanousek, Novotný Z. Zábranský,
Kudela, Charvát, Ventruba, Kučera. Předsedou byl zvolen Eim, místopředsedou Holub. Revizní
komise bude pracovat ve složení Charvát, Ventruba, Kučera. Svou nevůli pracovat
v endoskopické sekci a spolupracovat s ČGPS projevil Bartoš písemně, Zábranský se omluvil
z důvodu členství ve výboru Společnosti chirurgie pánevního dna. Holub upozorňuje, že nově
vzniklá společnost použila mezinárodní logo endoskopické sekce ČGPS. Je konzultován další
postup, výbor doporučuje oznámit do mezinárodních společností současné složení výboru a
adresu předsedy.
Pokud jde o volby do sekce menopauzální, výbor sekce neprokázal žádnou aktivitu vedoucí jejich
dokončení. Calda ani Holub delegovaní výborem ČGPS nebyli vyzváni k participaci na sečtení
hlasů. Velebil se spojil s ČLS JEP, došlé obálky jsou zalepené a k dispozici na ČLS. K Caldovi a
Holubovi jsou jmenováni Čepický a Velebil, tato komise do týdne sečte a oznámí výsledky.

4.

Konference ČGPS 2004
Je diskutována problematika, zda mají být pořádány 2 sjezdy za rok (SSG a ČGPS zvlášť) nebo
1 společný. Hlasováním rozhodnuto o konání společné celostátní konference v termínu
posledního víkendu v květnu 2004. Vzhledem k počtu účastníků na tak velké akci se zužuje
možnost výběru místa pořádání. Dle možnosti kapacity jak konferenčního sálu tak ubytování jsou
nejvhodnější Hradec Králové, Brno, Karlovy Vary, Český Krumlov. Bude zahájeno jednání
o možnosti uspořádat konferenci v Českém Krumlově.
Za témata navrhuje Čepický "Postupy lege artis v gynekologii a porodnictví", výbor souhlasí.

5.

Změny stanov
Výboru jsou předány nové stanovy připravené k předložení členské základně v Brně. Jsou ještě
diskutovány poslední připomínky a zapracovány do návrhu v následujících odstavcích
2.2.4. Vyloučení pro medicínsko-etické přestupky schvaluje výbor ČGPS. Proti rozhodnutí výboru
je možno se odvolat ke sjezdu ČGPS.
3.6.2. Člen revizní komise, který při volbách získal nejvíce hlasů, se stává jejím předsedou.
Přidáno k 5.1.1. Na administrativní činnost sekce nebo komise se vybírá roční příspěvek
minimálně 50 Kč. Celý poplatek zůstává sekci. Úhrada příspěvku je podmínkou členství v sekci
(komisi).
5.2.2. Evidenci členů sekcí a komisí vede ČLS JEP ve spolupráci s jejich vědeckými sekretáři.
1x za 6 měsíců se aktualizuje seznam členů.
Přidán 5.3.5 Kopii zápisu ze schůzí výboru sekcí nebo komisí posílá vědecký sekretář sekce nebo
komise vědeckému sekretáři ČGPS.
5.5.1. doplněn o komise, odst. 5.5.2. vypuštěn.
Hlasování schválen návrh nových stanov, který bude předán ČLS JEP k rozeslání.
Na sjezdu přednese návrh nových stanov Dvořák.
Calda doporučuje, aby ČGPS poskytovala členům diplom o členství na žádost člena, který ho
chce. Dvořák doporučuje nedávat do stanov, ale dále diskutovat a tuto možnost v budoucnu
poskytovat. Do příštího jednání výboru zjistí sekretariát bližší ekonomické podmínky.

6.

Připomínky k návrhu zákona o zdravotní péči
Dvořák připomínkoval, že zpopelnění produktu koncepce by komplikovalo činnost zdravotnických
zařízení. Navrhuje, aby se zpopelnění netýkalo produktu koncepce do 12. týdnu gravidity, pokud
o to žena sama nepožádá. V návrhu jsou zařazeni hlavní a krajští odborníci navrhovaní
ministerstvem, Dvořák dop. všechny tyto hlavy vypustit, neboť by došlo k vytvoření další paralelní

struktury v regionech, za postačující považuje krajské konzultanty, kteří již jsou stanoveni.
Výborem odsouhlaseno.
7.

Návrh čestných členství ČGPS
Dvořák doporučil prof. Ivana Jelena. Výbor schválil.
K předání bude pozván prof. Antonio Onnis, který již členem je, ale nebyl mu slavnostně předán
diplom. Nebude-li moci v Brně, dostane diplom při nejbližší příležitosti. Diskutováno udělování
medailí nebo věcných darů.
Na čestné členství navržen prof. Pilka, nutno zjistit, zda již není, jinak výbor schválil.

8.

Celostátní konference SSG a ČGPS, Brno záštity a účast
Zájem o konferenci je velký, ubytovací kapacity se plní, Voroněž II je již obsazena, ve Voroněži I
zbývají ještě nějaká volná místa. Po vyčerpání kapacit si každý bude muset zajistit ubytování
individuálně. Záštitu převzali primátor Brna, ministryně zdravotnictví a děkan LF MU. Program je
připravován. Sekce gynekologické endoskopie požádala o zařazení výroční konference.
Koordinátoři bloků: UTZ Calda, endoskopie Eim, perinatologie Roztočil, prekancerózy Dvořák,
Varia, HAK, HRT Skřivánek, senologie Daneš. Výběr přednášek provedou koordinátoři,
nevybraným bude nabídnuta prezentace na posterech.

9.

WWW stránky
Je diskutován význam webových stránek, otázka aktualizace, volného přístupu. Jde o oficiální
stránky ČGPS, proto na ně musí být volný přístup, ale jsou oblasti, kam by umožněn být neměl.
Dvořák navrhuje zablokovat databáze sekcí, členů ČGPS a zápisy výboru. Odhlasováno. Uloženo
Caldovi.

10. Paragrafové znění funkční licence pro provádění UTZ diagnostiky, registrační list výkonu
UTZ diagnostika
Dvořák a Nový připomínkují předloženou verzi licencí, Calda oponuje, že jde o materiál
opakovaně projednávaný a schválený sekcí i v minulosti výborem ČGPS. V souvislosti s tím
Dvořák připomíná jednání o změně ultrazvukových kódů. Tesař jednal s revizním lékařem VZP
doc. Mišingerem. Na taktiku změn není jednotný názor. Dvořák vysvětluje techniku kalkulace
bodového ohodnocení výkonu. Calda přednáší své výhrady jak vůči výšce ohodnocení, tak i
diferenciaci kódů. Tesař přednáší obsah radiologických kódů, které jsou velmi jednoduché a měly
by nám být vzorem. Calda konstatuje, že sekce UTZ diagnostiky není schopna v zadaném
termínu vypracovat kalkulační listy UZ kódů. Proto zadán úkol vypracovat je sekci ambulantních
gynekologů (Stará). Výsledek bude rozeslán výboru k připomínkování a poté předán zdr.
pojišťovnám ke schválení.
11. Porodní asistentky, porodní domy
Dvořák se zúčastnil jednání s paní Štromerovou, přes připomínky ze stran ČGPS i MZ se staví
v Praze porodní dům a budou semináře o porodech v porodním domě. Ten chce spolupracovat
s porodnicemi v Krči a Motole. Feyereil informuje, že stejně jako on, také prim. z Krče smluvní
spolupráci odmítl. As. Štromerová tvrdí, že má podporu městských částí Prahy. Holub informuje,
že vyjde článek v České gynekologii s rozborem porodů v porodních domech v SRN.
Celosvětovým porodnickým trendem jsou velké porodnice s mnoha porody a tím zajištěným
erudovaným personálem a nejmodernějším vybavením a materiálně technickým zázemím.
V souhlase s tím je již dlouhodobá snaha perinatologické sekce i ČGPS o zrušení porodnic
s malými počtem porodů u nás. S tím kontrastuje snaha ČAPA o vytvoření malé porodnice bez
lékařů a navíc požadující úhradu ze všeobecného zdravotního pojištění. Stanovisko výboruČGPS
k této problematice se nemění.
Je připravován zákon o nelékařských povoláních odstraňující povinnost práce porodních
asistentek na základě indikací lékaře. Dvořák odpověděl písemně na MZ s negativním
stanoviskem. Dostal odpověď od ministryně o samostatném vedení porodu. Feyereisl a Stará
jednali na komisi MZ k návrhu tohoto zákona. Dvořák komentuje, že porodní asistentka bez
indikace lékaře podle něho nesmí vykonávat žádnou činnosti. Výborem schválen jednoznačný
postoj: Porodní asistentka vykonává veškerou činnost pod supervizí nebo na základě indikace
gynekologa. Členům výboru ČGPS uloženo hájit na jednáních toto stanovisko. Feyereisl
připomíná, že šlo o 1. jednání, další budou pokračovat. V zemích, kde pracují porodní asistentky
zcela samostatně, je tato praxe vynucená nedostatkem gynekologů. Postoj výboru ČGPS není
v rozporu se směrnicemi EU.
12. Žádost o záštitu odborné konference na téma Chlamydiové infekce
NRL SZÚ Praha a Bioplus Brno žádají o převzetí záštity nad celostátní konferencí
v listopadu 2003, výbor ČGPS souhlasí s poskytnutím loga a záštity za standardní úhradu

50.000,- Kč.
13. Nadační fond Dr. Paula Janssena, Pawlíkova cena
Do 30.4. se mají přihlásit práce v 5 kopiích, stejné platí i pro Charvátovu cenu za popularizaci
vědy. Prof. Čech se stal členem správní rady, stejně tak Dvořák, je tedy předsedou hodnotitelské
komise nadačního fondu (nahradí Hořejšího) a dostal žádost o obměnu současné komise.
Čepický navrhuje Doležala. Výbor souhlasí, bude osloven (nahradí Malého).
Jinak hodnotitelská komise zůstává v původním složení.
14. Revidované hysteroskopické kódy (doc. Kužel )
Kužel předložil finanční kalkulaci HSK vyšetření - cílem je přesun hysteroskopie do ambulantní
péče (v anestezuji paracervikální nebo bez anestezie). Výbor hlasováním odsouhlasil
vypracované kalkulační listy pro ambulantní HSK s formulací, že jde o zákrok určený k provádění
v běžné ambulanci, v indikovaných případech z hlediska medicínského budou výkony za
hospitalizace.
V otázce termoablace endometria odhlasována úprava znění "život ohrožujícího krvácení"
termínem "chronické/ jinak nezvladatelné krvácení".
15. Screeningové programy - současná situace
V současné době pracují komise pro mamografický screening a screening ca cevicis uteri.
V mamografickém screeningu je velká spokojenost se spoluprácí radiologů a gynekologů, síť
přístrojů se zahustila, v některých lokalitách je téměř již nadměrná. Pilotní projekt pro scr. cervixu
se připravuje. Rob jednání komise výrazně kritizoval. Je připraven standard pro cytologické
laboratoře, v létě by se snad měl rozběhnout pilotní projekt ve 3 okresech, pak bude následovat
ekonomické zhodnocení.
Výbor požádá sekci kolposkopie a cervikální patologie a cytologickou, aby se zabývaly návrhem
na screening vypracovaným Robem a kol. asi před 2 roky a aktualizovali jeho obsah. Sekce osloví
Velebil. V souvislosti s tím zmiňuje Calda ultrazvukový screening v těhotenství a především
screening v I. trimestru. Calda návrh předloží.
16. Stanovisko k dodatkovému protokolu o biomedicínském výzkumu k Úmluvě o lidských
právech a biomedicíně
Připomínky nejsou.
17. Logo ČGPS na certifikátu k IMPLANONu
Firma Organon požádala o logo na certifikát z zavádění Implanonu. Výbor souhlasí s poskytnutím
loga za obvyklých podmínek úhrady 50.000,- Kč.
18. Ze Zdravotnických novin definice živě narozených či mrtvě narozených
Velebil zpracoval materiál, s ním seznámení všichni členové výboru, je možno do týdne poslat
připomínky, jinak bude toto stanovisko předáno jako oficiální stanovisko výboru.
19. EBCOG - korespondence
Vzhledem k nepřítomnosti Unzeitiga odloženo na příští výbor.
20. FIGO - korespondence
Přišla žádost o nominování kandidáta do Chile, ale zaměřeno především na ženy pracující
v rozvojovém světě.
21. Otázky Týden problematika asistované reprodukce
Štěpán a Mardešič vypracovali odpovědi. Není další komentář.
22. Ostatní a. Zvát zástupce SGPS na jednání výboru ČGPS?
Dvořák dostává pozvánky na jednání výboru SGPS. Z praktického hlediska toto výbor
nepovažuje za běžnou praxi, ale v případě potřeby bude možno, aby se zástupce SGPS
jednání výboru zúčastnil.
b. Dopis Donáta o úhradě poplatku, již je vyřízeno.
c.

Standardy z gynekologie
Bourek požádal o zpracování standardů ČLK. Čepický připomíná existenci doporučených
postupů schválených výborem ČGPS. Rokyta se účastnil práce na standardech, po svých
zkušenostech si není jist smyslem této činnosti. Čepický předloží dosud vypracované
doporučené postupy ještě neschválené výborem příště ke schválení. V souvislosti s tím

diskutována otázka aktualizace textu k hormonální antikoncepci. Dvořák i Čepický zmiňují
"Konsensus", který vyšel v Praktické gynekologii. Výbor konstatuje, že jeho text je
v rozporu s dosud schváleným doporučením ČGPS, které nepovažuje za vhodné měnit.
Velebil zajistí publikování tohoto stanoviska tam, kde "konsensus" vyšel.
d. Kritéria pro pilotní projekt nového financování
Je snaha o vytvoření nového systému financování ambulantní péče v oboru gynekologie a
porodnictví s využitím systému kombinace agregovaných výkonů a platby za registrované
pacientky, které chodí na prevenci a výkonů. Podmínkou je samostatný segment. Výbor
tento trend podporuje.
e. Kategorizační komise
Hlaváčková informuje o uvažovaném zrušení omezení P+L, byli jsme požádáni o revizi
léků označených P. Domnívá se, že dosavadní omezení jsou v pořádku. Firma Merck
požádala o kategorizaci 2 léků - gestagenu a preparátu k lok. použití s estrogenem a
dezinfekčním účinkem. Členové výboru nebyli s těmito preparáty seznámeni a čas ke
zhodnocení je minimální, proto se nelze erudovaně vyjádřit.
f.

Prim. Chod si stěžuje na jednání nového kraje, který chce rozdělit oddělení gynekologie a
porodnice. Feyereisl pojede na základě jmenování MZ na revizi do Strakonic. Vzhledem
k převedení kompetencí na kraje, jsou krajské orgány plně zodpovědné za provoz
nemocnic.

g. Dr. Svobodová napsala dopis o sdružení 5 laboratoří, ale nemají společné prostory ani
právní subjektivitu, jde tedy o 5 zdravotnických zařízení.
h. UZ vyšetření (kód 63417) je hrazeno 3x za čtvrtletí, lékař, který dělá folikulometrii, udělá
těchto výkonů mnohem více, nadbytečné výkony nelze podle výkladu sazebníku účtovat,
je vhodné buď se dohodnout s pobočkou VZP nebo provádět stimulaci pouze 1x za
čtvrtletí. Platba pacientkou by byla patrně v rozporu s dodatkem poslankyně Fischerové.
i.

Bude dohodovací řízení o intrapartální pulzní oxymetrii - pozváni jsou Stará, Binder,
sekretářka Bindera vyrozumí.

Další schůze výboru bude dne 29.5. v 15 hod v Brně.
Zapsal Jan Nový

