Program jednání výboru ČGPS 20.5.2004 v Českém Krumlově
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.
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.
Předsedající : MUDr. Vladimír Dvořák
Omluvení členové výboru:
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Omluvení členové revizní komise ČGPS:
Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.

1.
Přihlášky nových členů ČGPS
K dnešnímu dni má ČGPS 1908 členů, bylo projednáno a schváleno 12 nových přihlášek:
Bartošová Michaela, Drobný Juraj ( SR ), Fišer Pavel, Flaška Jan, Gregor Antonín, Havel
Albín, Kestřánek Jan, Kuklová Ivana, Neruda Martin, Suchá Renáta, Vlachynská Jitka,
Žáčková Tamara.
2.
Technicko-organizační otázky, úkoly z minulého jednání, stav účtu
ČLS JEP doporučila zrušit členství těm dlužníkům, kteří 2 roky neplatili, někteří členové se
odhlásili sami.
Připravuje se vyhlášení nových voleb do výboru ČGSP, byl osloven K. Dvořák, který
souhlasil se jmenováním předsedou volební komise, výbor doporučuje další členy volební
komise J. Machač za malé nemocnice a V. Hořejší za privátní gynekology, budou osloveni
během sjezdu.
UZ kódy byly již dávno schváleny, na ministerstvu je již správná verze, ale je otázkou, kdy
vyjde nový sazebník. Velebil požádal, aby ČGPS byla pozvána, až se na půdě ČLS JEP
budou projednávat hysteroskopické kódy.
Šantavý reagoval na Caldovu stížnost a poslal omluvný dopis v za pořádání školící akce na
screening I. trimestru.

K předchozím návrhům na tříletou smlouvu s G – Agency reagovala ČLS JEP negativně.
Vzhledem ke stávající situaci a tomu, že sjezd je společný se SSG ČR, konstatováno, že
pořadatelem sjezdu je SSG ČR a že veškeré organizační zabezpečení včetně jednání
s agenturou zajistí tato organizace. ČGPS ČLS JEP rozhoduje o odborné stránce sjezdu.
Dohodnutá finanční odměna za práci na odborném programu sjezdu bude realizována formou
sponzorského daru sjednanou agenturou.
Tesař předložil hospodaření za rok 2003 a korigované vyúčtování z roku 2002. Na ČLS JEP
nemají informace o tom, zda některé avizované akce proběhly. Informuje o plánech
ekonomického úseku ČLS JEP na založení s.r.o., která by pořádala akce odborných
společností. Seznámil zároveň výbor o stavu úhrad firem za použití loga a s rozjednanými
fakturami za garance. Unzeitig připomíná, že proběhlo ne zcela srozumitelné jednání s firmou
Grünenthal, která získala dojem neserióznosti v jednání s ČGPS. Ostatní přítomní měli
naopak dojem, že neseriózně jednala firma Grünenthal.
Tesař předložil seznam členů dlužících členské poplatky.
Z ČLS JEP přišlo vyjádření o tom, že bylo zrušeno osvobození od platby DPH za doškolovací
akce.
3.
Konference ČGPS a SSG ČR 2004, Český Krumlov
Čepický informuje o programu konference. Dvořák připomíná mimořádně vysokou účast a
problémy s tím spojené, tento fakt je třeba vzít v úvahu i pro příště.
4.
Další konference ČGPS
Jsou jen 3 místa, kde je možno zvládnout tak velkou účast. Karlovy Vary i Brno jsou v jarním
termínu obsazeny, jediné možné místo je Hradec Králové, proto ho Dvořák objednal na
termín 27.- 29.5. 2005. Čepický připraví na příští výbor návrh programu hradeckého sjezdu.
Na další rok dopředu zamluvil pak Brno v areálu výstaviště.
5.
Informace pracovních skupin pro screening ca prsu a ca cervixu
Nový ministr se rozhodl zrušit nesystémová rozhodnutí ministryně, která nebyla schválena
komisí. Chce také, aby odborné společnosti znovu začaly pracovat na koncepci oboru.
Screening ca prsu běží a bude-li fungovat nadále tímto způsobem, budeme na jednom
z předních míst na světě, kde je takto systematicky propracován. Po stránce cervixu, ve
srovnání s doporučeními EU a názory z EBCOG není současný návrh na screening v rozporu,
předchozí „návrh komise expertů“ naopak ve značném rozporu byl.
6.
Rajonizace cytologických laboratoří
Dvořák se zúčastnil sjezdu patologů, kde byl vyjadřovány značné připomínky k návrhu na
screening hlavně v oblasti omezení laboratoří podílejících se na screeningu. Proběhly nové
volby do výboru patologické společnosti a někteří vlivní členové chtějí patrně dát do
koncepce oboru patologické anatomie přísnou rajonizaci. Dvořák již dříve na základě
usnesení výboru ČGPS poslal dopis s vyjádřením naprosté nepřijatelnosti rajonizace.
Doporučuje dát i do koncepce oboru nepřijatelnost rajonizace cytologických laboratoří.
Rozhodující musí být pouze kvalita a rychlost hodnocení preparátů.
7.
Problematika CRP
PLDD mají schválené vyšetřování CRP v ordinaci, v důsledku toho došlo k výraznému
poklesu užívání ATB. Dvořák se domnívá, že by toto vyšetření mohlo být přínosem i pro naše
ambulance. Navrhuje vejít v jednání s pojišťovnami na téma možnosti využití této metody i
v ambulancích gynekologů. Výbor souhlasí.

8.
Stanovisko ČGPS ke změnám v hrazení steroidů a HRT a stanovisko ČES ČLS JEP.
Hlaváčková předložila stanovisko k plánovaným změnám v úhradách. Dvořák v souvislosti
s tím připomíná, že nebylo předloženo žádné stanovisko sekce pro menopauzu ani společnosti
pro menopauzu a andropauzu. Unzeitig navrhuje, abychom se při takovýchto příležitostech
drželi přísně odborného hlediska.
9.
Žádost o stanovisko výboru ČGPS k minutové režii operačních sálů
Bylo vypracováno stanovisko k minutové režii operačních sálů, které je prakticky shodné se
stanoviskem chirurgické společnosti, Velebil předložil detailní rozbor a vypracované
stanovisko, které bude odesláno.
10.
Dopis Dr. T. Rešlové
Doc. Rešlová si opět stěžuje na průběh voleb do sekce menopauzální společnosti.
Korespondenci a průběh voleb zpětně zreviduje Velebil, ale pokud má být záležitost předána
kompetentním orgánům, měla by se doc. Rešlová obrátit na vedení ČLS JEP.
11.
Dopis V. Nikolova - stav fibrinogenu
Na MZ byl poslán dopis k problematice fibrinogenu, byl předán Hájkovi, aby se k němu
vyjádřila sekce perinatální mediciny. Autora vyrozumí Velebil.
12.
FIGO - kongres 2012
ČR má kapacity pro pořádání kongresu. Unzeitig informuje o již proběhlém jednání na MZ a
dalších krocích. Dvořák dop. oslovení ministerstva pro místní rozvoj, aerolinií, pražského
primátora, atd. Je vhodné vytvořit užší pracovní skupinu pro podpoření této akce.
Do FIGO odpoví výbor, že kapacity v ČR máme.
Unzeitig byl dotázán, zda ČR by neměla zájem pořádat i světový menopauzální kongres v r.
2009. Výbor doporučuje za ČGPS odsouhlasit i tuto akci.
13.
Zprávy z kategorizační komise
V současné době nejsou žádné novinky, poslední informace je o úhradě za denní dávku HRT
4,50 Kč.
14.

Různé
Dopis Prof. Blahoše - koncepce oboru
Přišel dopis ministra prof. Blahošovi, kde vyjadřuje ochotu pracovat na rozvoji
koncepce jednotlivých oborů a při této činnosti spolupracovat s odbornými společnostmi.
Dvořák požádal, aby Ventruba předložil dosavadní koncepci. Feyereisl dodává, že asi nejde o
koncepci oboru jako takovou, ale o názor na organizační strukturu zdravotnictví v daném
oboru. Již dříve byla sestavena komise pro koncepci oboru, tato bude pracovat i nadále.
Termín konference ČMAS se spoluúčastí Sekce pro menopauzu a Endokrinologické
sekce - odpověď Doc. J. Donáta
Donát odpověděl na připomínky ke kolizi termínů pořádaných akcí. Calda připomíná, že
problematika kolize termínů je dlouhodobá a že výbor by měl podporovat jen jednu akci
sekce 1 x ročně. Dvořák dodává, že stane-li se to jednou, je to možné, ale opakovaně by se to
stávat nemělo. Zároveň připomíná, že přijde ještě Eim se stížností na stejnou problematiku.
Vzhledem k opakované kolizi termínů požaduje výbor, aby sekce před pořádáním akcí „ve
spolupráci s…“ se dotázala vědeckého sekretáře, zda již v tomto termínu není nějaká akce
pořádána. Do poloviny srpna předloží sekce kalendář pořádaných akcí. Čepický doporučuje,
aby sekce měly pevný termín akce.

Akreditační kurz 29.5.2004 Olomouc - omluva Prof. J. Šantavého
Výbor sekce UZ již tuto zprávu projednal, výbor společnosti s ní byl seznámen.
Zápis z komise MZ - Mgr. Jana Bláhová
Výbor byl seznámen se závěry z jednání komise MZ.
Odpověď na žádost Prof. C. Höschla z ČLA o vyjádření k Zákonu o podmínkách
získávání a uznávání odb. způsobilosti a spec. …..
Prof. Hoschl vypracoval 4 otázky na zařazení specializace. Dvořák odpověděl a seznámil
výbor se svou odpovědí. Výbor souhlasí.
Mardešič oznamuje, že z IPVZ došlo k posunu názoru na obory a specializace a Mardešič byl
požádán o projednání tohoto názoru, aby zájemci o specializaci absolvovali výcvik
v základním oboru, ale bez atestace a pak pokračovali k dané specializaci. Feyereisl
vysvětluje genezi tohoto názoru. Stará vysvětluje názor právníků ČLK.
Unzeitig navrhuje, aby zástupci v radě EU upozornili na nesoulad zákona ČR se zákony EU a
požádat o změnu českého zákona.
Průvodní dopis k novým těhotenským průkazkám
Dvořák obdržel text od firmy Zentiva, který bude k nim při distribuci přikládán a upravil ho
do přijatelné podoby. Výbor s upraveným textem souhlasí. Čepický a Velebil jsou pověřeni
vyřízením ochrany autorských práv (Copyright) na těhotenskou průkazku pro ČLS JEP.
Je velká diskuse, zda těhotenská průkazka má být zdravotnická dokumentace. Zatím tomu tak
není. Ve výboru zatím převládá názor, že zdravotnickou dokumentací být nemá.
Dopis dr. Cibuly s odvoláním proti závěrům ve věci screeningu familiárního
ovariálního karcinomu.
Dvořák obdržel dopis doc. Cibuly, předán Robovi k co nejrychlejšímu projednání na výboru
onkogynekologické sekce.
2. kolo voleb do sekce AR
Proběhly volby do sekce AR Skřivánek byl požádán o přednesení výsledků, předány výboru
dr. Ondruš je atakován stran expertní kolposkopie, proto je Calda požádán, aby
umístil na webové stránky požadavky na akreditaci.
V souvislosti s tím Calda žádá výbor o doporučení, jak definovat dovednosti a znalosti, aby
mohla být vytvořena licence pro superkonziliární UZ, Rob připomíná, že výbor k tomu není
připraven, Calda je vyzván, aby předložil písemnou žádost na výbor, bude pak zařazena tato
žádost do jednání výboru.
.
Ventruba – informace z vědecké rady MZ
Probíhá diskuse nad koncepcí oborů, nový ministr chce tuto činnost podpořit a urychlit.
Zatím platí složení původní vědecké rady. MZ dalo na webové stránky koncepce, které má
k dispozici na www.mzcr.cz ve složce pro širokou veřejnost. Je tam koncepce oboru z ledna
2001. Ventruba je již domluven na výměně za verzi z r. 2003. Poslední úprava z letošního
roku ještě není projednána. Vzhledem ke změně vzdělávání je nutno aktualizovat rychle,
zároveň je třeba pracovat systémově.
Diskutováno složení pracovní skupiny, bude pracovat v dosavadním složení.
Je možné, aby všechny sekce posílaly své připomínky do koncepce oboru vědeckému
sekretáři s možností trvalé aktualizace.
Dvořák se dotazuje, zda stále ještě platí možnost připomínkovat jiné obory.
Ventruba pošle poslední verzi všem členům výboru a do asi 10 dní je možno poslat vlastní
připomínky. Ventruba je výborem ČGPS pověřen k jednání ve funkci člena vědecké rady a
předsedy pracovní skupiny pro koncepci oboru.
Zapsal Jan Nový

