Program jednání výboru ČGPS 3.9.2004 v
Brně
Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
Doc. MUDr.Tonko Mardešič, CSc.
MUDr. Jan Nový
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Vědecký sekretář: MUDr. Petr Velebil, CSc.
Přítomní členové revizní komise ČGPS:
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Předsedající : MUDr. Vladimír Dvořák
Omluvení členové výboru:
Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Omluvení členové revizní komise ČGPS:
Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Hosté:
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
1. Přihlášky nových členů ČGPS
K 1.9. má ČGPS 1788 členů. Členská základna je aktuální, neboť byli vyřazení neplatiči.
Výbor projednal a odsouhlasil přijetí 36 nových členů:
Báča Jiří, Boudová Ludmila, Brázdilová Kamila ing., Daum Ondřej, Feldmar Peter,
Hadravská Šárka, Hes Ondřej, Horká Jana RNDr., Horváth Patrik, Hrazdírová Lucie, Janáč
Pavol, Kazakov Dmitrij, Kinkor Zdeněk, Kinkorová Luňáčková Iva, Kopřivová Miroslava,
Lakomá Iva RNDr., Lidák Petr, Michal Michal, Mikyšková Iva, Mukenšnábl Petr, Neubauer
Ludvík, Pětroš Michal, Pilka Radovan, Pliková Marcela, Schovanková Jana, Skálová Alena,
Šíma Radek Mgr., Šoustek Zdeněk, Šuster Pavel, Uher Petr, Vacek Vladimír, Vaněček Tomáš
Mgr., Vaníček Zdeněk.Vondrák Jan, Vondrák Petr, Zůchová Miloslava.
2. Technicko-organizační otázky, úkoly z minulého jednání
Ze sekretariátu dr. Dvořáka byl ukraden notebook ČGPS, stejný typ není k dispozici, Dvořák
navrhuje, že ze svých prostředků koupí nový srovnatelných parametrů. Výbor bere na vědomí

a souhlasí s náhradou formou sponzorského daru.
Volby ČGPS by měly proběhnout koncem roku, 5.11. budou vyhlášeny na zasedání výboru v
ÚPMD ve 12 hod – zahájení 1. kola, výsledky budou pak vyhlášeny v H.Králové, volební
komise K. Dvořák, J. Machač, V. Hořejší.
G – Agency za konferenci v Českém Krumlově uhradí na účet ČGPS sponzorský dar 100
000,- Kč .
Dvořák připomíná, že školicí akce jsou daněny DPH 19%.
Pokud jde o možnost provádění rychlého vyšetření CRP v ambulancích, Dvořák se obrátil na
ředitelku VZP ing. Musílkovou, jejíž reakce byla zásadně negativní, ani PLDD nemají
schváleno, zatím probíhá pouze pilotní projekt.
Těhotenské průkazky zatím nebyly distribuovány. Roztočil informuje, že již finální produkt
viděl. Firma Zentiva zatím rozvoz neprovádí. Výbor konstatuje, že tento přístup je zvláštní. Je
diskutován problém započtení ročního souhlasu ČGPS pro tuto firmu, výbor souhlasí s
distribucí těchto průkazek pouze do konce roku 2005, Dvořák firmu vyrozumí. Čepický
informuje o problematice autorských práv, která je komplikovanější, než se původně zdálo.
Pro potřebu autorského zákona výbor uznává za autora těhotenské průkazky Roztočila.
Na účtu peníze přibývají, není nebezpečí platební neschopností, režie sekretariátů je bez
problému financována.
Byla provedena kontrola evidence členské základny a opraveny staré údaje. Výbor připomíná
členům ČGPS, aby hlásili změny.
Kauzu doc. Rešlové dosud Velebil nerevidoval, do příště udělá.
Dopis p. Nikolovovi byl odeslán.
Připravuje se plán akcí, Velebil vyzývá všechny pořadatele o nahlášení plánovaných akcí na r.
2005. Dle nich pak je připraven rozpočet. Ve srovnání s letošním rokem je zatím nahlášeno
asi 60% akcí. Je nutno urychleně zbývající akce nahlásit.
3. Termíny jednání výboru ČGPS do května 2005
Praha 28.1.2005 pátek 12 hod - místo bude upřesněno
Brno 22.4.2005 pátek 12 hod - dtto
4. Volby výboru ČGPS 2005
Poslední technické detaily se dořeší na výboru 5.11., kdy budou volby vyhlášeny.
5. Konference SSG ČR a ČGPS 2005, Hradec Králové
Čepický pokládá zásadní otázku, zda bude možno uspořádat sekce porodních asistentek. V
Hradci Králové je rozsah konference limitován omezenými prostory. Výbor bere v úvahu
připomínky porodních asistentek z konference v Českém Krumlově. Po zvážení všech pro a
proti výbor doporučuje, aby sekce proběhla, poplatek kongresový by měl odpovídat úrovni
rezidentského poplatku lékařů.
Je předložen a diskutován rámcový program sjezdu a zařazení zahraničních hostů, po
upřesnění Čepický program rozešle členům výboru, upřesnění zahraničních hostů pak
požaduje od jmenovaných koordinátorů do konce roku.
Sborník z Českého Krumlova vyjde na přelomu září a října, Čepický požádá koordinátory o
další zpracování témat k pozdějším publikacím.
6. Informace pracovních skupin pro screening ca prsu a ca cervixu
Program screeningu karcinomu prsu běží, je jedním z nejdokonalejších na světě ( ale i zřejmě
značně drahý). Ohrožením jeho funkčnosti jsou zřejmě lobbyistické snahy o zařazení nových
subjektů. Maximální počty odeslaných žen na vyšetření přicházejí od gynekologů, zatímco

praktičtí lékaři odesílají jen velmi málo.
Program screeningu cervikálního karcinomu je poznamenán i opakovanou výměnou na místě
ministra zdravotnictví, údajně má od. 1.10. začít, přestože trvá různá cena za cytologii v
jednotlivých laboratořích. Kritéria laboratoří již vyšla ve Věstníku MZ.
7. 8.10.04 celostátní schůze SGPS v Bratislavě – Prof. Valent 75 let
Dvořák navrhuje ocenit prof. Valenta a jeho činnost i z pozice ČGPS. Čestným členem již je,
Unzeitig navrhuje udělení medaile J.E. Purkyně buď na konferenci v Bratislavě, anebo
později v Hradci Králové, kam Dvořák s Unzeitigem, kteří se v Bratislavě zúčastní, prof.
Valenta pozvou.
8. Provádění HPV testů v cytologických laboratořích
Ve Věstníku vyšlo povolení pro provádění HPV v cytologických laboratořích. T.č. se
provádějí HPV testy v biochemických a mikrobiologických laboratořích, není žádná jejich
evidence ani zvláštní kód pro jejich vykazování. Proti provádění v cytologických laboratořích
vystoupili mikrobiologové, kteří požadují provádění pouze na mikrobiologii. Cytologové
připravují nový kód pro HPV. Výbor bere tuto situaci na vědomí a doporučuje podpořit jejich
snahu.
9. Screeningové programy v ČR
a. projekt screeningu familiárního ovariálního karcinomu (Doc. Cibula)
Doc. Cibula podal návrh na pilotní projekt, onkogynekologická sekce tento návrh odmítla,
Rob přiložil vyjádření genetiků o testování na BRCA. S těmito námitkami Cibula nesouhlasil
a podal písemné zdůvodnění. Při osobní prezentaci na jednání výboru ČGPS Cibula předkládá
návrh tohoto projektu, o němž jednal i na VZP, kde byl zhodnocen jako nákladově přijatelný.
Podstatou je výběr rizikové ženy na základě rodinné anamnézy, těmto ženám pak 1x ročně
odebrat Ca 125, kdy důraz je kladen ne na jedinou hodnotu, ale na vývojový trend. Součástí
projektu není testování populace na BRCA. V souvislosti s tím Dvořák připomíná i možnosti
nových markerů, jejichž praktické využití je ale zřejmě daleko v budoucnosti. Cibula předloží
projekt opět písemně onkogynekologické sekci, neboť ta nepodala vyjádření k projektu, ale k
problematice genetického vyšetřování. VZP je ochotna projekt financovat z peněz z fondu
prevence. Stará má skeptický názor. Ventruba projekt podporuje. Čepický připomíná, že
pokud jsou peníze VZP k dispozici, je vhodné je využít a projekt schválit. Unzeitig podporuje
využití těchto prostředků k pilotnímu projektu. Feyereisl vidí, že je třeba se postavit k tomuto
sporu systémově – jít proti stanovisku sekce či nikoliv. Výbor hlasováním rozhodl, že bude
hlasovat o tomto screeningu při probíhajícím jednání. Výbor hlasováním doporučil pilotní
projekt doc. Cibuly, 1 člen se zdržel, ostatní pro.
b. účast odbornosti 603 při screeningu kolorektálního karcinomu (dopis VZP)
Dvořák se obrátil na VZP a MZ se žádostí o účast gynekologů na screeningu kolorektálního
karcinomu. VZP odpověděla odmítavě, ale s jejími argumenty nelze souhlasit. Unzeitig
doporučuje vyžádat schůzku na VZP třeba i za účasti PLD, Dvořák v tomto smyslu odpoví.
c. žádost o stanovisko k návrhu screeningového programu celiakální sprue a memorandu
EU doporučuje pouze 3 screeningové programy zaměřené na karcinom prsu, cervixu a
kolorektální ca. Vše ostatní jen výzkumně. Výbor obdržel návrh na screening celiakální sprue.
Problematika screeningových programů diskutována se závěrem negativního vyjádření ke
screeningu celiakální sprue. V tomto smyslu Dvořák odpoví.
d. Národní onkologický program ČR
Česká onkologická společnost sestavila poměrně obecnou proklamaci k prevenci
onkologických onemocnění, materiál vychází z konference WHO, byl schválen jak vědeckou
radou MZ tak ČLK, výbor doporučuje podpořit.

10. Návrh nového výkonu – měření zpětného odporu uretry – k registraci (Dr. Horčička)
Dr. Horčička přednáší návrh na nový kód, seznamuje přítomné s provedením výkonu a
předkládá nákladový list vyšetření. Jde o moderní záležitost postihující trend
urogynekologického vyšetření zaměřeného na stressovou inkontinenci nahrazujícího
profilometrii uretry s cílem snížit procento neúspěšných urogynekologických zákroků.
Feyereisl komentuje a doporučuje. Výbor hlasováním schválil.
11. Žádost prim. MUDr. M. Ambruše o souhlas s prováděním výkonu 63532
Primář RTO kliniky žádá o oprávnění onkologů používat kód 63532 pro odběr materiálu z
hrdla děložního. Unzeitig připomíná, že geneze kódu je jednoznačně gynekologická, proto
doporučuje omezení na odbornost 603. Výbor hlasováním rozhodl nedoporučit tento kód pro
jiné odbornosti.
12. Žádost o udělení pečeti a garance ČGPS pro značku Lactacyd Femina
Hlasováním výbor doporučil udělení pečeti ČGPS na rok 2005
13. Žádost o podporu ke vzdělávání v oblasti krevní péče a bezkrevní medicíny – Svědkové
Jehovovi
Čepický připomíná, že existuje platná mezinárodní úmluva, která doporučuje vyhovět žádosti
pacienta a krevní transfuzi nepodat. V praxi je hraničních případů málo. Je předložen britský
materiál z oblasti chirurgie a resuscitace. Výbor je ochoten se zabývat materiálem v případě
přeložení do češtiny. Z anesteziologicko resuscitační společnosti přišel odmítavý názor.
Čepický připomíná, že je mnohem právně nebezpečnější transfuzi podat proti přání pacienta
než nepodat. Feyereisl připomíná, že ale právní názor JUDr. Stolínové odpovídá stanovisku
společnosti AR.

14. Žádost H. Binkové z Fenomen komunikací – projekt AVON a brožura o zdrav. živ. Stylu
Firma Avon vydala brožurku o prevenci ca prsu, kde není nic proti medicínskému
přesvědčení. Je diskutováno, zda jde o souhlas nebo udělení pečeti ČGPS. Hlasováním
odsouhlasen text „ve spolupráci s ..“
15. Vyhláška o preventivní prohlídkách č. 56/1997 Sb., které se provádějí v 15 letech
Čepický přednáší vyhlášku o preventivních prohlídkách. Doporučuje redukci rozsahu
preventivní prohlídky o vyšetření per rectum, bakteriologické vyš, aspexi kůže, vyšetření prsu
a nácvik samovyšetřování prsů. Je diskutován termín a způsob preventivních prohlídek a
úprava textu.
Čepický vejde v jednání s MZ o změně vyhlášky v tomto znění:
(1) text změnit: Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které je
možno provádět od 15 let, je
a) text ponechat
b) odstavec zrušit
c) odstavec zrušit
d) text ponechat
e) text změnit: odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, event. bakteriologickému
či virologickému vyšetření (neprovádí se u virgo žen)
f) text ponechat
g) odstavec zrušit
j) odstavec zrušit

k) text ponechat
(2) text ponechat
16. WHO „Making Pregnacy Safer“ Handbook
Diskutován materiál a doporučeno zařazení na webové stránky a možnost překliknutí na
stránky FIGO a EBCOG.
17. FIGO kongres 2012
a. korespondence s Lordem Patelem
Dvořák odpověděl, že Praha splňuje kritéria, poslal materiál o kongresovém centru.
b. Guarant, CZECH-IN
Zájem o pořádání mají 2 agentury, agentura Guarant má zkušenosti s pořádáním velkých
mezinárodních akcí ( MMF, kongres NATO) , agentura CZECH-IN je mladší, dosud
nepořádali akci nad 10 000 lidí, ale zkušenosti s pořádáním mezinárodních akcí má, v úvahu
přicházejí obě, rozhodovat bude nakonec stejně FIGO
c. Saving Mothers and Newborns
Jde o žádost o projekty pro rozvojové země.
18. EBCOG, UEMS
a. doporučení Andre Van Assche do sekce UEMS
Národní společnosti měli navrhnout kandidáta do UEMS, belgická společnost navrhla
končícího prezidenta EBCOG i pro UEMS jako jednoho předsedu obou společností. Unzeitig
doporučil oddělení obou funkcí, do exekutivy navrhl Dvořáka.
b. National Societies and Legal Matters
Dotazy o právní zodpovědnosti a přípravě lékařů před atestací.
Feyereisl odpovídá – odborná společnost nemá právní oddělení ani právní odpovědnost.
Právní odpovědnost za školence je dvojí – 1. za škody, které způsobí školenec, 2. za
poskytnutí požadovaných znalostí školenci.
Právní odpovědnost je vyjádřena pouze pracovně právním vztahem, odpovědnost za
postgraduální vzdělání není jednoznačně řešena.
19. Čestné členství Prof. Nicolaidese
Výbor společnosti hlasováním rozhodl o udělení čestného členství Prof. Nicolaidesovi a jeho
předání při příležitosti kongresu ČGPS v Hradci Králové nebo při některém dalším. Dvořák
uvědomí prof. Nicolaidese o tomto rozhodnutí.
20. Žádost Dr. D. Vodové a Dr. Rulíška o prominutí poplatků
Výbor projednal žádost dr. Vodové z důvodů jejího zdravotního stavu a rozhodl o umožnění
platby snížené úhrady na úrovni důchodců. Žádost dr. Rulíška rovněž projednána a schválena
platba ve stejné výši – 20,- Kč/rok.
Doporučeno dát na webové stránky, aby členové v dlouhodobé pracovní neschopnosti,
invalidním důchodu a mateřské dovolené sdělili tuto skutečnost na ČLS JEP – evidenci
členské základny.

21. Zprávy z kategorizační komise
Na kategorizační komisi došlo dle mínění Hlaváčkové k nesystémovým změnám a

naprostému znepřehlednění úhrady HRT. Tento stav bude výbor ČGPS písemně
připomínkovat. Unzeitig doporučuje vytvoření mezioborové komise, která by společně
vystupovala na jednání kategorizační komise, nejlépe vystoupila s vlastním návrhem.
Feyereisl doporučuje podat oficiální stížnost na odbor farmacie MZ a kopii sekretariátu
ministryně. Hlaváčková připraví text.
21. Různé
- Čepický doporučuje, aby do interrupční vyhlášky byly přidány ke zdravotním indikacím k
interrupci vedle IUD i implantáty. Unzeitig namítá, že by to naopak mělo vypadnout. Stejně
tak Dvořák namítá, že hlavně by měla být zrušena věková hranice 40 let. Výbor doporučuje
Čepického verzi – rozšíření indikace selhání IUD o otěhotnění při implantátech ( Norplant,
Implanon ) a zrušit věkovou hranici, Čepický pověřen jednáním.
- Tiskové prohlášení ČAPA
Výbor byl seznámen s tiskovým prohlášením ČAPA. Dvořák ho nepovažuje za pravdivé.
Domnívá se, že si pletou odbornost a vzdělávání porodních asistentek a postavení v systému
zdravotní péče. Výbor souhlasí.
- Otevřený dopis Dr. Coufala k problematice cytologické diagnostiky
Patolog Coufal napsal dopis ministryni se stížností na činnost velkých cytologických center a
žádá o distancování se od vyhlášky o standardech cytologických laboratoří. Výbor trvá na
svých původních stanoviscích. V souvislosti s tím cituje Feyereisl dopis z malé laboratoře se
stejnou stížností.
- Dopis na MZ ČR ke screeningu ca cervixu – úhrada cytologických vyšetření
Dvořák napsal stanovisko výboru bývalému ministrovi a pošle i současné ministryni.
- Odpověď adresovaná VZP Dr. Pečenkovi o alternativních porodech
Dvořák odpovídá na dotaz vrchního ředitele dr. Pečenky o pravdivosti informací o
nemožnosti přítomnosti porodníka na porodním sále v některých porodnicích.
- Prohlášení pracovníků gyn. por. oddělení IN Boskovice a.s.
Zaměstnanci gyn. por. oddělení napsali stížnost na způsob odvolání primáře a průběh
výběrového řízení na primáře oddělení. Výbor bere na vědomí.
- 2x odpověď adresovaná ZP Škoda - Dr. Čepelík k vykazování kódů
Dotaz na současné vykazování kódů intrakavitálního vyšetření a vyšetření malé pánve,
Dvořák odpověděl ve smyslu, že v logice věci je vykazování jednoho, ale nikde není tento
zákaz vyjádřen, nelze řešit zpětně změnu kódů, pouze změnou smlouvy podepsanou oběma
stranami.
- Odpověď adresovaná prim. Antonínovi k pohotovostním službám v nemocnicích
Unzeitig připravil dopis s rozvahou o jednom lékaři ve službě a pomoci chirurga.
V minulosti výbor projednal nutnost 2 lékařů ve službě, Čepický i Roztočil připomínají zápis
z minulého jednání výboru, kde je tato záležitost řešena.
- Odpověď adresovaná Prof. Seemanové k Seznamu zdr. výkonů s novými právními předpisy
o vzdělávání v záležitosti oboru reprodukční medicíny. Dvořák odpověděl ve smyslu nutnosti
synchronizace základních podoborů se situací v zemích EU.
- Doc. Cibula byl zvolen prezidentem ESC , výbor ČGPS mu gratuloval, nový prezident za
gratulaci poděkoval.
- Informace z vědecké rady
Ventruba informuje o tom, že jednání vědecké rady MZ v červnu neproběhlo. T.č. nová
ministryně zdravotnictví ještě novou radu nejmenovala. Komise pro koncepci oboru existuje a
funguje. Koncepci oboru Ventruba doplnil, nová verze ( IV ) je připravena, na webových
stránkách ale je stále ještě verze II. Výbor trvá na svém rozhodnutí z minulého jednání o
aktualizaci. Výbor zdůrazňuje nutnost zachování kontinuity

Další jednání výboru proběhne 5.11. v Praze.
Zapsal Jan Nový

