Zápis z jednání 13.zasedání výboru ČGPS 2.4.2004 v Praze
Přítomní členové výboru:
Předsedající : MUDr. Vladimír Dvořák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc
Doc. MUDr.Tonko Mardešič, CSc.
Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Alexandra Stará,
MUDr.Jiří Štěpán, CSc
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Přítomní členové revizní komise ČGPS:
Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Omluvení členové výboru:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
MUDr. Jan Nový
MUDr.Olga Hlaváčková
MUDr.Aleš Skřivánek
MUDr.Petr Velebil
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc
1. Přihlášky nových členů ČGPS
2. Technicko-organizační otázky, úkoly z minulého jednání
- stanovení výše členských příspěvků pro ženy na mateřské dovolené
3. Konference ČGPS a SSG ČR 2004, Český Krumlov
4. Informace pracovní skupiny pro screening ca prsu a ca cervixu
5. Novelizace vyhlášky – práce zakázané těhotným ženám
6. Žádost VZP o stanovisko k fertilnímu věku u žen
7. Žádost MZ o vytvoření standardu pro lékaře týkajícího se problematiky obchodování se
ženami za účelem sexuálního vykořisťování
8. Žádost MZ o vyjádření k jednodenní péči
9. Žádost VZP o stanovisko k poskytování, vykazování a úhradě v odbornosti 604 - dětská
gynekologie z veřejného zdravotního pojištění - stanovení horní věkové hranice pacientek
v péči dětských gynekologů.
10. Vzdělávací program v oboru dětské gynekologie – návrh Prof. Hořejšího
11. Vzdělávací program v oboru reprodukční medicíny – návrh Doc. Mardešiče
12. Žádost Doc. Donáta o souhlas se spoluúčastí Sekce pro menopauzu a Endokrinologické
sekce na celostátní konferenci 21.-23.10.2004, pořádané Českou menopauzální a
andropauzální společností
13. Návrh vzdělávacího programu postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a
porodnoctví
14. Roční příspěvky do OB/GYN sekce UEMS a EBCOG
15. Programová orientace OB/GYN a EBCOG na 3 roky
16. Zprávy z kategorizační komise
17. Různé

•
•
•
•
•
•
•
•

Stanovisko Onkogynekologické sekce ČGPS k návrhu pilotní studie screeningu
familiárního ovariálního karcinomu – poznámka Doc. Unzeitiga k názvu sekce
v angličtině
Zveřejnění výzkumného šetření „Biografický výzkum těhotných žen a matek do 19ti let“ z
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
Výstupy Prof. Švihovce ze schůzky ČLS JEP a SÚKLu
Vyjádření k novému kódu pro výkon – stanovení lidských papilomavirů (HPV) metodou
hybridizace
Vyjádření k příspěvku VZP na HAK a antikoncepční náplast EVRA
Návrh vyhlášky o ukazatelích pro zajištění veřejných služeb ve zdravotnictví
Akce s tématem prenatální diagnostiky 29.5.2004 v Olomouci pořádaná Prof. Šantavým
Žádost firmy Boiron o stanovisko k užívání homeopatik v graviditě

Ad 1. Přihlášky nových členů
Členská základna k 1.4. 2004 má 1880 členů ČGPS
Projednány a odsouhlaseny byly přihlášky nových členů ČGPS:
Bulínová Eva /Brno/, Čuboňová Claudia /Třinec/, Doležel Martin /Dobříš /, Dyrhonová
Alena /Praha/, Feldmár Peter /Praha/, Hance Romana /Rýmařov/, Havelková Vanda /Říčany/,
Houbal Václav /Brno/, Hrdonková Eliška /Plzeň/, Hudec Martin /Prievidza/, Ichnovský
Radomír /Ostrava/, Lengyel Tibor /Bratislava/, Nováčková Marta /Praha/, Oborná Lenka
/Ostrava/, Pomyje Jiří /Austria/, Prucková Alena /Přerov/, Rumpíková-Kaplanová Taťána
/Zlín/, Smíšek Richard /Praha/, Široká Kristína /Praha/, Vaculík Milan /Havířov/,Vyhnálková
Jana /Černovice/, Zbuzková Olga /Praha/, Žáčková Tamara /Praha/, Flaška Jan /Duchcov/.
Ad 2. Technicko-organizační otázky, úkoly z minulého jednání
- stanovení výše členských příspěvků pro ženy na mateřské dovolené - trvá 20 Kč
-

termín příštích voleb do ČGPS .Vyhlášení nových voleb bude po konferenci v Českém
Krumlově. Zde bude vyhlášen termín i způsobu jejich provedení.

-

Dr. Tesař vede jednání s firmou Zentiva ohledně realizace těhotenské průkazky.
Náklady firmy v souvislostí s touto akcí budou jednak úhrada poplatku ČGPS ve výši
50 000,- Kč a dále náklad na tisk. Dr.Dvořák navrhl ještě drobné korekce v úpravě
průkazky.

-

Pokud se týká návrhu na navýšení hodnoty UZV screeningového vyšetření, který byl
negován MZd bylo ing Musílkovou konstatováno, že se jednalo o omyl a bodová
hodnota tohoto vyšetření bude navýšena.

-

Dr. Stará připoměla, že došlo ke snížení hodnoty HSK výkonu. Je třeba zajistit aby
jednoznačný postoj ČGPS k tomuto problému. Na dohodovacím řízení bylo schváleno
navýšení bodové hodnoty jak u UZV tak i HSK výkonů.

-

Doc. Calda informoval výbor, že prof. Šantavý uspořádal konferenci se stejnou
tematikou jakou měla v plánu sekce UZV, která byla dlouhodobě řádně plánována. Je
stejná nejen tematika ale i pozvaní přednášející. Konference bude v Olomouci týden
po Celostátní konferenci ČGPS v Českém Krumlově. V anonci je uvedeno, že jde o
akci ČGPS, přestože nebyla výborem schválena. Výbor

konstatuje, že vědecký sekretář uvědomí prof. Šantavého a zveřejní své stanovisko
v časopisech Česká gynekologie, Praktická gynekologie a Gynekologie po promoci.
Výbor rovněž zašle své stanovisko všem zúčastněným firmám a hlavním sponzorům a
uvědomí o této skutečnosti členskou základnu. Oznámení bude formulováno v tom
smyslu, že ČGPS není garantem této odborné akce, nebyla o to ani požádána a celou
situaci výbor hodnotí jako zneužití loga ČGPS. Bylo zároveň konstatováno, že jde o
hrubé porušení stanov společnosti a příště bude s takto se chovajícími členy ČGPS
zahájeno disciplinární řízení.
-

Dr.Tesař na příští schůzi výboru oznámí, zda firma Grunenthal odeslala platbu za
nasmlouvanou odbornou akci

- Na jednání výboru společnosti se dostavili MUDr. Petr Tiso, obchodní náměstek
UPMD Praha a Dr.Lukáš Tóth, gynekologické oddělení Kladno. Informovali výbor, že
probíhají interdisciplinární jednání o úpravě registračních listů endoskopických výkonů.
Při těchto jednáních je garantem změn v hodnocení endoskopických výkonů chirurgická
společnost. Na její návrh byla na druhé pracovní skupině z jednání endoskopie vyřazena a
přesto tento problém chirurgové dále projednávali bez konzultace s gynekology. Zástupci
gynekologie neměli mandát jednat a přesto práce dále pokračovaly. Nový návrh obsahuje
kód LPS punkce a dva kódy, které vyjadřují amortizaci nástrojů bez ocenění práce.
V oblasti chirurgické endoskopie je navrženo dalších 14 kodů. Pro gynekology je
dosavadní systém je sice méně přehledný ale lépe tuto činnost vyhodnocuje. V případě
akceptování nového návrhu se výše úhrad změní v negativním slova smyslu a pro
gynekologii vznikne značně nevýhodná situace. Naši zástupci odmítli tuto koncepci a
budou příští týden navrhovat stažení tohoto bodu z jednání. Výbor jim uděluje mandát
k tomuto jednání s cílem zastavit současný návrh a vypracovat návrh vlastní.
-

Výbor schválil, aby firma Novonordisk uspořádala svoji tiskovou konferenci dne
20.4.2004 ve spolupráci s ČGPS za obvyklých finančních podmínek, tj úhrady 10 000
Kč.

-

Stanovy ČGPS ČLS JEP. Dr. Čepický a Dr. Velebil jsou v kontaktu s právníkem
Lékařské komory. Informují, že v současné době schválený návrh stanov ČGPS není
stanovami ale má statut vnitřního předpisu. Jako takový může být užíván a pro praxi
z toho nevyplývá rozdíl. Tento vnitřní předpis je organizačním řádem ČGPS při
platnosti stávajících stanov ČLS JEP. Změna názvu dokumentu ze „Stanovy ČGPS
ČLS JEP“ na „Vnitřní předpis…..“ odsouhlasena. Chod ČGPS se dále bude tímto
předpisem řídit.

Ad 3. Konference ČGPS a SSG ČR 2004, Český Krumlov.
Referoval Dr.Čepický. Pracovní skupiny pro jednotlivé bloky jsou sestaveny: Vedoucí těchto
skupin vypracují rozpis minutáže v jednotlivých blocích. Výbor nemá námitek proti
polednímu symposiu firmy Novordisk v sobotu 22.5.2004.Zasedání výboru ČGPS bude ve
čtvrtek 20.5.2004 v 14.00 . Místo bude upřesněno
Ad 4. Informace pracovní skupiny pro screening ca prsu a ca cervixu
Pokud se týká ca prsu, dr Dvořák informuje výbor, že proběhly reakreditace center. Řada
center neuspěla. Jsou vyvolávány v těchto případech velké místní tlaky aby akreditace byla
přidělena. Komise je poradním orgánem bez pravomoci rozhodovat. Rob upozorňuje na snahu

aby dispenzarice rizikových nálezů byla kontrolována klinickými onkology. Jde o nebezpečí,
že by se tyto pacientky vyřadily z péče gynekologa. Čepický upozorňuje a dodává, že dle
koncepce oboru klinické onkologie tato činnost do oboru klinické onkologie nepatří. Zároveň
připomíná, že by bylo vhodné iniciovat změnu vyhlášky o palpačním vyšetření prsů.
V programu screeningu ca čípku se spustí pilotní projekt dle plánu MZ ČR 1.7.2004. Bude
nutný systém akreditace cytologických laboratoří.
Ad 5. Novelizace vyhlášky – práce zakázané těhotným ženám
Výbor bere předložený materiál na vědomí a nemá k němu připomínek
Ad 6. Žádost VZP o stanovisko k fertilnímu věku u žen
Fertilní věk nelze přesně ostře ohraničit. Výbor doporučuje úhradu lázeňské péče v souvislostí
s léčbou sterility ohraničit stejně jako u IVF věkem do 40 let, 39 let + 364 dní.
Ad 7. Žádost MZd o vytvoření standardu pro lékaře týkajícího se problematiky
obchodování se ženami za účelem sexuálního vykořisťování
Výbor odpoví řediteli Březovskému ve smyslu prohlášení, že dotazovaná problematika není
součástí náplně oboru gynekologie a porodnictví. Eventuelní zdravotní problémy, které
v souvislostí s tímto jevem nastávají, by měly být řešeny dle obvyklých lege artis postupů.
Ad 8. Žádost MZd o vyjádření k jednodenní péči
Výbor konstatuje, že statut jednodenní péče nebyl dosud legislativně vymezen. Z důvodu
ekonomických a benefitu pro pacienta by mělo Ministerstvo vyvíjet aktivitu k napravení
tohoto stavu.
Ad 9. Žádost VZP o stanovisko k poskytování, vykazování a úhradě zdravotní péče
v odbornosti 604 – dětská gynekologie z veřejného zdravotního pojištění a stanovení
horní věkové hranice pacientek v péči dětských gynekologů
Výbor opakovaně zaujal a stále zaujímá negativní stanovisko k provádění preventivních
gynekologických prohlídek u 15 letých dívek. V současné době v ČR zákon definuje 84
základních medicínských oborů, což je v rozporu s evropskými normami. Je rozdílný postoj
Lékařské komory a IPVZ k otázce hlavních oborů. Doc Feyreisl a doc.Mardešič sdělili, že se
pracuje na finální versi seznamu základních a nadstavbových oborů, která prochází složitým
procesem připomínek. Nadstavbové obory budou mít stanovené místo v oblasti vzdělávání ve
změně zákona.V současní době se ČR liší stanovenými základními obory.
Výbor doporučuje vyvíjet aktivitu vedoucí ke změně zákona definujícího základní medicínské
obory. Nadstavbové obory by měly ve spolupráci s komorou řešeny cestami funkčních
licencí.
Horní věková hranice pro pacientky dětské gynekologie je 15 let věku pacientky (14+364) –
ponechat současný stav.
Ad 10. Vzdělávací program v oboru dětské gynekologie – návrh Prof. Hořejšího
Výbor souhlasí s předložením zněním.
Ad 11. Vzdělávací program v oboru reprodukční medicíny – návrh Doc. Mardešiče
Výbor souhlasí s předloženým zněním.
Ad 12. Žádost Doc. Donáta o souhlas se spoluúčastí Sekce pro menopauzu a
Endokrinologické sekce na celostátní konferenci 21.-23.10.2004, pořádané Českou
menopauzální a andropauzální společností

Výbor nemá námitek proti účasti uvedených sekcí na Celostátní konferenci menopauzální a
andropauzální společnosti ale doporučuje změnit termín konání této konference vzhledem
k souběhu s termínem Konference sekce asistované reprodukce, která byla řádně dlouhodobě
plánována a zařazena do seznamu akcí ČGPS v roce 2004
Ad 13. Návrh vzdělávacího programu postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a
porodnictví
Výbor konstatuje, že připomínky k tomuto materiálu byly již zpracovány.Návrh vzdělávacího
programu postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví byl projednán a
výborem ČGPS schválen.
Doc.Rob bude vyvíjet činnost směřující k navázání spolupráce s ČLK v oblasti vzdělávání,
kterou výbor považuje v současné době za neuspokojivou..
Ad 14. Roční příspěvky do OB/GYN sekce UEMS a EBCOG
Výbor souhlasí s úhradou příspěvků do EBCOG ve výši 1.800.- Euro a bude požadovat
úhradu této částky z příslušných fondů Ministerstva zdravotnictví, vyřídí vědecký sekretář.
Ad 15. Programová orientace OB/GYN a EBCOG na 3 roky
Výbor bere uvedený materiál na vědomí.
Ad 16. Zprávy z kategorizační komise
Výbor konstatuje, že řada lékařů pod svým jménem šiří nepravdivé informace týkající se
účinků terapie steroidy. Výbor navrhuje zavést za vědomé šíření těchto informací kárná
řízení. Konkrétní lékaře zjistí Čepický.
Ad 17. Různé
- Stanovisko Onkogynekologické sekce ČGPS k návrhu pilotní studie screeningu familiárního
ovariálního karcinomu bylo negativní. Výbor ČGPS již dříve deklaroval, že se se stanoviskem
sekce ztotožní. VZP byla vyrozuměna.
- Zveřejnění výzkumného šetření „Biografický výzkum těhotných žen a matek do 19ti let“ z
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Výbor nemá námitek proti zveřejnění projektu
na webových stránkách ČGPS.
- Výstupy Prof. Švihovce ze schůzky ČLS JEP a SÚKLu Reakce na diskusi o HRT v SUKlu.
Zpráva, která byla z této diskuse zpracována o HRT na půdě SUKLu, bude rozeslána členům
výboru ČGPS.
- Vyjádření k novému kódu pro výkon – Stanovení lidských papilomavirů (HPV) metodou
hybridizace
Výbor souhlasí s vytvořením zvláštního kódu pro toto vyšetření.
- Vyjádření k příspěvku VZP na HAK a antikoncepční náplast EVRA
Výbor zastává názor, že by neměla být ze strany zdravotních pojišťoven žádná úhrada za
antikoncepci. Za situace,že tato úhrada je, měla by se vztahovat i na přípravek EVRA.
- Návrh vyhlášky o ukazatelích pro zajištění veřejných služeb ve zdravotnictví výbor vzal na
vědomí, pro 3 samostatně pracující porodní asistentky na 100.000 obyvatel nevidí uplatnění.
- Žádost firmy Boiron o stanovisko k užívání homeopatik v graviditě

Výbor konstatuje, že vliv homeopatik na těhotné nebyl v klinických studiích sledován a
z tohoto důvodu nelze jejich aplikaci v graviditě považovat za postup lege artis.
- Informace o LPS kongresu Euroamerických chirurgů. Endoskopická sekce plánuje společné
vystoupení představitelů naší gynekologické endoskopie. Je možno se spojit s doc. Holubem
www slsorg.
- Doc. Holub konstatuje, že nastala kritická situace v dostupnosti fibrinogenu. Doc.Feyreisl
cituje dopis od ředitele odboru Ministerstva zdravotnictví, vysvětlující vzniklou situaci. Firma
Baxter, která byla producentem tohoto přípravku a do ČR jej dovážela, jeho výrobu ukončila.
Alternativní preparát Haemokompletan se zatím do ČR nedováží z cenových důvodů. MZd
jedná s Ministerstvem financí o cenovém výnosu na tento preparát, který by umožnil jeho
dovoz. Jednání zatím nejsou úspěšná. Výbor pověřuje prof. Hájka a Sekci perinatální
mediciny aby vytvořili společné odborné stanovisko ke vzniklé situaci, které by formulovalo
doporučené postupy. Ke spolupráci na stanovení těchto metodických postupů je nutno vyzvat
i Společnost klinické hematologie a Společnost anestesiologickou. Formulaci těchto
stanovisek zajistí Dr Čepický do tří týdnů.
Zapsal: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Zápis ověřili: MUDr.Alexandra Stará
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

