Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
pátek 27.1.2017, ÚPMD Praha
začátek jednání : 13:00 hod.
Přítomní členové výboru:
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.
MUDr. Olga Hlaváčková
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
MUDr. Jan Nový
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Přítomní členové revizní komise:
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Omluvení členové výboru: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD.
Omluvení členové revizní komise: 0
Vědecký sekretář:

MUDr. Petr Velebil, CSc.
Hosté:

Prof. MUDr. Radovan Pilka, PhD.
prof. MUDr.David Cibula, CSc.
MUDr. Marcela Kotoulová ENTOG
Asistentka: Mgr. Jitka Sobotková
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1. Hosté :
a) Dopis ESGO – vysvětlení prof.Cibula
Předseda informoval o negativní reakci ze strany EBCOG na dopis, který byl za ESGO
zaslán. Prof. Cibula informuje, že dopis ESGO se České republiky přímo netýká, činnost
ESGO hodnotí jako velice aktivní, rozpočet činí 1 mil. Euro, pod jeho vedením došlo k
restrukturalizaci, ESGO má snahu podpořit individuální akreditace, zmiňuje existenci Centers
of excellence, která nemají zájem o základní akreditaci EBCOG, podotýká, že toto není
problém ČR, akreditační procesy hodnotí jako neuspokojivé, ročně by bylo třeba cca 150
akreditovaných členů, v současnosti je jich ročně 15. Z tohoto důvodu budou probíhat jednání
s nadnárodními společnostmi o možnosti fellowships, předseda navrhuje akreditace přes
standards of care. Prof. Cibula se jakožto president ESGO zúčastní Kongresu EBCOG
v květnu 2017, kde bude vysvětlovat stanovisko ESGO. Prof. Cibula uzavírá své sdělení
s tím, že spolupráce s EBCOG bude probíhat i nadále.
b) Stížnosti a žaloby na lékaře
Prof. Cibula informuje, že v souvislosti s množícími se žalobami na lékaře byl proveden
průzkum agenturou Quintiles IMS, který byl odprezentován – viz. příloha zápisu.
Výstupy z průzkumu :
- Zpracovat do podoby publikace (Česká gynekologie)
- Prezentovat na konferenci (SNGP)
- Připravit výstup pro média (TK; ve spolupráci s právníky ČLK – Mgr. Uher)
- srovnání s jinými státy
- informace o stížnostech na Lékařskou komoru
- současně informace o připravovaných změnách nároků na soudní znalce?
- Druhé kolo – větší rozsah – srovnání s dalšími obory či dalšími zeměmi
- Spolupráce ČGPS/SSG – žádost o finanční podporu
Dr. Hlaváčková navrhuje vydat návod pro lékaře jak postupovat v případě podání žaloby
v rámci ochrany osobnosti a dále posílit snahu o zvyšování kvality úrovně soudních znalců.
Doc. Feyereisl informuje, že právě probíhá příprava zákona o znalcích a tlumočnících, kde
budou přesně zakotveny podmínky pro jmenování znalců a tlumočníků a kde bude jasně
stanoven proces hodnocení znalců a tlumočníků.
Dr. Dvořák navrhuje pokračovat v projektu, který prezentoval prof. Cibula a navrhuje
podporu ze strany ČGPS a prezentaci projektu na Federální konferenci 2017.
Výbor schvaluje podporu projektu, všichni členové jsou pro.
c) ENTOG – MUDr. Marcela Kotoulová
Dr. Kotoulová informuje přítomné o vzniku ENTOG – vznikl jako občanské sdružení, které
bylo založeno v rámci Gynekologicko – porodnické kliniky VFN, prvním vedoucím ENTOG
byl MUDr. Hubka, každý rok probíhají dvě hlavní aktivity :
1. Seminář pro lékaře v atestační přípravě – probíhá pravidelně v měsíci září, účastní se jej
cca 70 lékařů, jde o povinný jednodenní seminář před atestační zkouškou s tématy
onkogynekologie, perinatologie, reprodukční medicína, urogynekologie, diferenciální
diagnostika se zaměřením na témata atestačních otázek.
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2. ENTOG – Exchange – každoročně se 2 mladí lékaři účastní studijních pobytů v rámci
Evropy, úhradu cestovních nákladů (letenku) zajišťuje ČGPS.
Komunikace s evropským ENTOG probíhá prostřednictvím e-mailu přibližně jedenkrát
měsíčně. Jde zejména o aktuality v rámci evropského ENTOGU.
Doc. Unzeitig předkládá výboru doporučení Pracovní skupiny za ČGPS (MARTAN, PILKA,
UNZEITIG) zabývající se problematikou ENTOG CZ :
V logbooku je uvedena aktivní účast na semináři ENTOG. Dvoudenní seminář se však koná
jedenkrát ročně a vzhledem k následujícímu bodu navrhujeme adjektivum aktivní
vyškrtnout. Na povinné účasti alespoň na jednom semináři ENTOG však trváme.
Ponechat aktivní účast na některé z akcí pořádaných ČGPS nebo jejími sekcemi.
Na příštím kongresu ČGPS v roce 2018 (a potom již pravidelně) zajistit půldenní nebo
jednodenní blok ENTOG (paralela s blokem porodních asistentek), kde by přednášeli jenom
lékaři v přípravě. Blok by koordinovali kromě mladých i odborníci pověření výborem ČGPS.
Na tento blok by měli členové ENTOG volný přístup a současně doporučujeme i volný
přístup do prostor vystavovatelů.
Členům ENTOG vytvořit cenově atraktivní kongresové poplatky na akce ČGPS i jejích
sekcí.
Výbor ČGPS by se měl organizačně, odborně a možná částečně i finančně podílet na
přípravě a organizaci každoročních seminářů ENTOG. Mimo jiné tím budou účastníkům
garantovány kreditní body postgraduálního vzdělávání ČLK.
K zajištění výše uvedených aktivit doporučujeme vytvořit „Sekci lékařů ve specializační
přípravě“, která bude součástí ČGPS a navenek bude vystupovat jako ENTOG-CZ. Výbor
souhlasí.
Předseda poděkoval hostům za účast a následuje vlastní jednání výboru ČGPS ČLS JEP .
2. Kontrola zápisu + úkoly z minulého jednání:
a) Storočenka ČLS JEP – materiál za ČGPS hotov a odeslán na ČLS, odměny se určí podle
loňského zápisu z jednání výboru, kde jsou odměny pro autory stanoveny. Na tvorbě textu se
podíleli doc. Unzeitig, Dr. Čepický, doc. Feyereisl, Zuzana Velebilová Nováková.
b) Záležitost www.gynlink.cz – Dr. Velebil obdržel stanovisko právního oddělení k této
záležitosti, všichni členové výboru jej obdrželi, Dr. Dvořák navrhuje zaslat toto stanovisko na
SÚKL a požádat o jejich názor k celé problematice.
Výbor souhlasí.
c) Využití sFlit/PlGF – doc. Měchurová informuje členy výboru, že je úkol splněn,
stanovisko vypracovala Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, bylo rozesláno všem
členům výboru, přijato bez námitek.
Vzato na vědomí
3. Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 4.1.2017 má ČGPS 1843 členů. Byly projednány a hlasováním přijaty přihlášky 65
nových členů: Mgr. Mudrlová Hana, Mgr. Sehnalová Lenka, Mgr. Šťastná Irena, RNDr.
Horká Jana, RNDr. Hrubá Martina, RNDr. Rutarová Jana, RNDr. Skřivánková Blanka, RNDr.
Vlčková Romana, dále ostatní MUDr. (bez titulů): Bačík Ondřej, Beneš Radek, Benková
Kamila, Bieliková Petronela, Csillag Tibor, Čeganová Lenka, Doležalová Dagmar, Dvořák
Vladimír, Filová Iva, Focko Tibor, Frühaufová Šárka, Glac Sabina, Godavová Jana, Grofová
Šárka, Havlová Lucie, Horkayová Lubica, Horňáková Gabriela, Janák Jakub, Jančeková
Veronika, Janotová Dana, Jirsová Simona, Junková Ivana, Kabrhelová Zuzana, Klimešová
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Iveta, Kochová Lucie, Kolářová Veronika, Kostka Pavel, Kutějová Marie, Luptáková Zuzana,
Mardešićová Nicole, Mikulík Martin, Neubertová Eva, Niemcová Iva, Nováková Lucie,
Novotná Martina, Paleček Jiří, Pilař Jiří, Pilát David, Pohnětalová Dagmar, Pytlounová Linda,
Rolinek František, Rolná Michaela, Rychterová Vlasta, Stramská Ivana, Stránský Petr,
Šefčíková Alena, Špaček Richard, Šťastná Jana, Tomáš Jakub, Trnková Markéta, Válek
Radovan, Velčický František, Waksmundská Monika, Zaremba Roman, Zelmanová Dorota,
Zemanová Dagmar, Zímová Barbora.
4. Technicko – organizační otázky :
a) Volby do sekcí
Dr. Velebil předkládá žádost o souhlas se zrušením Komise pro gynekologickou cytologii –
výbor souhlasí.
Plánované volby v letošním roce :
Sekce senologická
Sekce analgesie a intenzivní medicíny v porodnictví
Sekce gynekologické sexuologie
Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
Velebil navrhuje, aby volební komise určil až nový výbor.
Výbor souhlasí
b) Volby nového výboru a revizní komise ČGPS ČLS JEP
Dr. Velebil informuje, že volby proběhnou korespondenční formou dle odstavce 3.2. Stanov.
Navrhuje následující termíny:
Termín 1. kolo 6.2.-6.3.2017
Návrh 10 jmen do kandidátky podle seznamu členů na www.cgps.cz
Termín 2. kolo 27.3.-18.4.2017
Do druhého kola postupuje 25 jmen s nejvyšším počtem hlasů z 1. kola
Navržena volební komise ve složení: Alena Měchurová, Aleš Skřivánek, Marcela Kotoulová.
Hlasováním schváleno + a navržena odměna volební komisi dle minulých let.
5. Zprávy z Akreditační komise MZ ČR
prof. Pilka informoval o výsledcích z posledního jednání Akreditační komise.
AK diskutovala kompetence lékaře po absolvování základního kmene v návaznosti na vydání
novely zákona č. 95/2004 Sb., které byly projednány i na Výboru ČGPS. Členové komise se
dohodli, že přenechají další diskuse ohledně kompetencí nové akreditační komisi, která by
měla být jmenována po vydání novely zákona.
U akreditovaných pracovišť ambulantní gynekologie se ověřují údaje prostřednictvím výpisů
z pojišťoven.
Prof. Pilka se rovněž vyjádřil k problematice ESGO, diskutované na úvod jednání výboru, dle
jeho sdělení toto nepřipadá v ČR v úvahu, neboť v rámci akreditačních procesů nelze oddělit
gynekologii od porodnice.
Dr. Hlaváčková se dotazuje na počet ambulantních gynekologů, kteří mají akreditaci, neboť
se stále hlásí noví lékaři k akreditaci.
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6. MZČR
a) Národní strategie elektronického zdravotnictví

materiál z MZČR týkající se vývoje kolem Národní strategie elektronického zdravotnictví od
předsedy Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP pana MUDr. Mgr. Petra
Struka byl rozeslán všem členům výboru. Strategie byla dle jeho informace přijata vládou.
O jejím úspěchu však především rozhodne, jak budou výstupy, závěry a doporučení uváděny
do praxe.
Vzato na vědomí.
b)Vyhláška č. 317/2016 Sb. ze dne 21. 9. 2016 o preventivních prohlídkách
Dr. Dvořák informuje, že bylo z naší strany připomínkováno, celkem vzneseny 2 připomínky,
které nebyly zohledněny.
Vzato na vědomí.
7. Žádost VZP o odborný názor na minimální počet porodů provedených
poskytovatelem zdrav. péče za jeden rok pro udržení kvality a bezpečí poskytovaných
služeb
Několik členů výboru doporučuje kompromisní přístup a navrhuje kritérium 600 porodů za
rok.
Výbor jednomyslně schvaluje.
V otázce problematiky regionů, kde lze dostupnost zdravotní péče poskytované v souvislosti
s porody označit jako neuspokojivou výbor konstatuje, že v tomto ohledu mají pojišťovny
lepší informace, než odborná společnost. V tomto smyslu bude odpovězeno na VZP.
8. Společný kongres ČGPS a SGPS v roce 2017
a) Informace z přípravného výboru konference dne 19.1.2017 v Brně :
Federální konference
Začátek GALAVEČERA stanovený na 19.30 hod. - PIA 26.5.2017
Křest knihy 2 x
Vyhlášení POSTEROVÉ sekce
Ocenění a jiné oficiality
E postery
Změna termínu odesílání posterů do 2.4.2017
Postery bude KAMI posílat KOORDINATORŮM sekce, aby měli možnost výběru
následně do 15.4. vyberou koordinátoři 10 posterů, které se budou ústně prezentovat,
předběžně v PIA, v čase oběda - sekce sester/ B
Délka prezentace 3 min + 2 min. diskuse.
Vybraní účastníci budou informovaní emailem agenturou KAMI do 15.4.
Ocenění posterů proběhne v pátek během galavečera.
Sestry odesílají abstrakta též agentuře, ta je odešle doc. Baškové, která s ostatními
koordinátory sekce určí pořadí přednášek. Dle množství přednášek rozhodne o trvání
přednášky a diskusi.
Stanoví trvání a názvy bloků atd.…. Maximálně 2 přednášky pokud uzná za vhodné (1 česká,
1 slovenská) doporučí do lékařské sekce – pokud má pro lékaře význam.
Část, která nebude přijata jako přednášky navrhne na postery.
Poté odešle vědeckému výboru konference – ved. prof. Dankovi a ten definitivně určí kdo
bude přenášet. Určí, zda nějaké přednášky budou v lékařské sekci.
Vyzvaní řečníci mají mimo uvedené nárok na oběd.
Vědecké radě bude hrazeno vše po celou dobu kongresu.
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Vyzvaní řečníci v každé sekci 2-3 – prodloužení času přednášky 15-20 min.
Délka přednášek bude stanovena vedoucím koordinátorem dle počtu přihlášených.
b) Návrhy čestných členství
na čestné členství navržen doc. Rokyta – výborem již odsouhlaseno, nyní v přípravě
9. EBCOG TTT/TTV course v rámci Federální konference 2017
a) Program kurzu připravil prof.Wladimiroff (Brožura), tento byl upřesněn z naší strany,
resp. doplněn o požadované údaje, poté byl přeposlán pí. Kamenické a bude vytištěn v počtu
60 kusů ve formátu A5. Loga pro tisk zaslal Velebil.
Brožura bude rozeslána i přednostům krajských nemocnic v ČR a SR.
b) Zajištění účastníků: byl odeslán dopis přednostům pracovišť s akreditací EBCOG v
České republice a na Slovensku s žádostí o zajištění 3 účastníků z každého pracoviště (1x
visitor, 1x učitel, 1x zástupce ENTOG + náhradnící). Seznam účastníků (+ náhradníků) spolu
s kontaktními údaji zašlou přednostové do 8.2.2017 na adresu cgps.predseda@upmd.eu. Mgr.
Sobotková pošle kompletní seznam pí. Kamenické, která za pořádající agenturu bude dále
s přihlášenými komunikovat ohledně registrace, ubytování a programu.
d) Registrační poplatek pro účastníky
Registrační poplatek je 200 Euro. Stejnou částkou přispěje organizátorovi konference ČGPS i
SGPS na tři vyslané delegáty z každého EBCOG akreditovaného pracoviště (počet účastníků
kurzu však není limitován).
c) EBCOG SCTR – doc. Feyereisl informoval o probíhající práci na mechanismu
korespondenčních reakreditací.
10. Zprávy ze sekcí
10.1. SPFM
Zápis z výboru rozeslán, doporučené postupy jsou v přípravě, příští výbor se bude konat
13.2.2017. Doc. Měchurová informuje o tom, že doporučený postup pro předčasný porod ještě
není dokončen a žádá posouzení per rollam, jakmile bude finální verze k dispozici. Výbor
s tímto postupem souhlasí.
Doc. Měchurová zmiňuje dotazník Dr. Křepelky k domácím porodům, výbor bere na vědomí.
10.2. Sekce ambulantních gynekologů
Dr. Dvořák předkládá za Dr. Nového projekt Ženské zdraví ohledně spolupráce s globální
komunikační agenturou Fleishmanhillard, která by mohla pomoci ke zviditelnění informací a
klíčových témat v gynekologii a porodnictví, nabízí spolupráci do konce roku 2017. Výbor
souhlasí se schůzkou doc. Feyereisla s agenturou.
10.3. SAR
a)
zápis z výboru – projednána žádost, zda by nositelé titulu Ing. pracující v oboru embryologie
mohli být přijímáni za členy ČGPS – výbor konstatuje, že to není možné, neboť by to bylo
v rozporu se stanovami ČGPS ČLS JEP
b)
Informace předsedy SAR o dokumentech, týkajících se vyšetření dárců gamet – výbor bere na
vědomí a očekává další zprávy
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10.3. Sekce dětské gynekologie
Žádost doc. Špačka o účast na jednání příštího výboru společnosti, kde by referoval
o současném stavu Sekce dětské gynekologie a seznámil s plánem do budoucna
Výbor souhlasí, doc. Špaček bude pozván na příští výbor.
11.Časopis Česká gynekologie
a) Výsledek hospodaření časopisu Česká Gynekologie za rok 2016
Prof. Pilka informuje o hospodářském výsledku časopisu, byl rozeslán výboru, výsledek je
nižší než v loňském roce z důvodu nižších příjmů z reklamy, nicméně je pozitivní, zisk činí
cca 100 tisíc Kč., z čehož 50 % bude převedeno na účet ČGPS.
Hlasováním schváleny odměny pro redakční tým časopisu.
b) OREL – elektronický redakční systém
prof. Pilka informuje o elektronickém redakčním systému, který se spouští, v této souvislosti
působí 40 aktivních recenzentů, kteří spolupracují s časopisem
prof. Pilka doporučuje uveřejnění jmen aktivních recenzentů – výbor souhlasí.
c) Změny v časopise 2017
prof. Pilka předkládá nabídku na digitalizaci časopisu za cca 275 tis. Kč.
výbor souhlasí s digitalizací časopisu – 1 se zdržel, ostatní pro.
doc. Feyereisl doporučuje vypsat VŘ – provede redakční rada nebo vydavatel
výbor souhlasí, 2 se zdrželi, ostatní pro.
12. MUDr. Čepický – osobní sdělení
Dr. Čepický oznámil ukončení své působnosti ve výboru ČGPS, která započala v roce 1990,
poděkoval všem členům výboru za spolupráci a popřál mnoho úspěchů do dalších let.
Různé :
a) Audit Konference 2016
účetní audit momentálně probíhá, výsledky budou k dispozici na příštím výboru. Výbor bere
na vědomí.
b) G-Agency pověřena organizací Federální konference 2018
Výbor souhlasí.
c) Skřivánek na závěr výboru ČGPS žádá o potvrzení termínu celostátní konference
v Brně, Výstaviště BVV od 7.-10.6.2018
Výbor souhlasí.
d) Reakce České průmyslové zdravotní pojišťovny na dopis ČGPS ohledně
kolposkopických expertíz
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Dvořák komentuje a doporučuje po reakci ostatních pojišťoven vyvolat společné
jednání ohledně licencí. Výbor souhlasí.

Termín jednání příštího výboru je 7. 3. 2017 ve 13:00 v ÚPMD – přednáškový sál.

Zapsali: Mgr. Jitka Sobotková, MUDr. Petr Velebil, CSc.
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