Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
čtvrtek 25.5.2017
Kongresový sál SYMPHONY Suite, hotel CARLTON, Bratislava
začátek jednání : 18:00 – 19:30 hod.

Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
MUDr. Jan Nový
Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD.
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.
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.
Omluvení členové výboru:
MUDr. Alexandra Stará
Omluvení členové revizní komise:
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Hosté:
Prof. MUDr. Radovan Pilka, PhD.

doc. MUDr. Jiří Špaček, PhD.

Asistentka:
Mgr. Jitka Sobotková

1) Kontrola zápisu + úkoly z minulého jednání :

Vědecký sekretář informuje přítomné, že všechny úkoly vyplývající z minulého jednání
byly splněny.
2) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 24. 5. 2017 má ČGPS 1854 členů. Byly projednány a hlasováním přijaty přihlášky
12 nových členů: Szenek Judit – informace o zařazení MZ, ostatní všichni MUDr., budou
uváděni bez titulů:
Bartoňová Hana, Drbohlav Pavel, CSc., Hájek Štěpán, Hričko Miroslav, Kubeczková Lenka,
Ndukwe Munachiso, Ondračková Marie, Pojarová Martina, Polaček Michal, Rotrekl Jiří,
Zahradníková Lucie
2) Technicko-organizační otázky :
Byla založena sekce lékařů v přípravě, Velebil informuje, že zatím se přihlásil pouze 1
lékař. Výbor proto doporučuje, aby informace o možnosti členství v této sekci byla
podávána po všech možných cestách. Podmínkou je členství v ČGPS a lékař v přípravě.
Feyereisl doporučuje motivovat lékaře ke vstupu do sekce. Martan navrhuje rozeslat
informaci všem přednostům a primářům, Unzeitig komentuje, že informace byla již
zveřejněna v posledním čísle časopisu Česká gynekologie. Unzeitig odkazuje na
podmínky vstupu do sekce a dodává, že členství končí automaticky složením atestace.
Plán voleb do sekcí ponechán na jednání nového výboru.
b) Výsledky voleb nového výboru ČGPS ČLS JEP
Po skončení jednání vyhlásila Měchurová výsledky voleb do výboru ČGPS a představila
nové členy výboru. Velebil se vzdal členství v revizní komisi z důvodu předpokládaného
pokračování ve funkci vědeckého sekretáře, prof. Cibula se vzdal členství v revizní komisi
ve prospěch doc. Šimetky. Měchurová vyhlásila tajnou volbu předsedy bez návrhu kandidátů,
hlasováním v prvním kole zvolen Dvořák 11 hlasy z 12 přítomných.
3) Zprávy z Akreditační komise MZ ČR – prof. Pilka
Pilka se posledního jednání nemohl z vážných důvodů zúčastnit, předává tedy
informaci, kterou podal doc. Krofta. Z požadovaných 50 rezidenčních míst bylo
přiděleno jen 30, přednost měla pracoviště EBCOG. Byla podána informace o
přidělených a nepřidělených akreditacích. Pilka poděkoval všem, kteří se zúčastnili
práce AK. Probíhá příprava další AK, jednání se zúčastnil Pilka. Feyereisl deklaruje
nové schéma výběru členů komise a dodává, že novela zákona 95 vstupuje v platnost
k 1. 7. 2017 a zatím nejsou hotové vyhlášky nutné pro provoz, je zpracována jediná,
kde vypadla subspecializace perinatologie a fetomaternální medicíny, proti čemuž
podal námitku, nyní čeká na vyřízení. Martan je informován, že jednání na toto téma
probíhají.
4.1. MZ ČR – Vnitřní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č.134/1998 Sb.
Dvořák připomíná důležitost této vyhlášky, jde o změny seznamu zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami a doporučuje písemně požádat o navýšení ceny práce lékařů, protože
to je jediná záruka, že se peníze k lékařům dostanou, protože jinak hrozí, že navýšení peněz
ve zdravotnictví bude zkonzumováno centrovými léky a jinými položkami. Dále dodává, že
by mělo dojít k harmonizaci textů doporučeného postupu a kódu zdravotního výkonu
screeningové ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru ( 63411). Procházka připomíná i

nesoulad našich doporučených postupů s doporučeními ISUOG, předá požadavek na
harmonizaci výboru SUD. Dvořák by požadoval možnost sdílení některých kódů v takovém
rozsahu, aby pro denzitometrické vyšetření nemusel gynekolog zaměstnávat radiologa, výbor
požadavek schvaluje, ale cítí, že jednání bude obtížné.
4) Společný kongres ČGPS a SGPS – informace před zahájením kongresu, křesty knih
Martan informuje, že nejsou žádné významné problémy, běžné záležitosti byly řešeny
průběžné

5) Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS v Brně na BVV v termínu 7.-10. 6.
2018
Dvořák doporučuje vrátit se k tématu kontroverzí a za prezidenta navrhuje Unzeitiga
a místopředsedu Skřivánka, předseda vědecké rady bude vybrán prezidentem
konference.
Hlasováním schváleno.
6.1. Vyúčtování Konference Karlovy Vary
Skřivánek předložil zprávu z auditu konečného vyúčtování 3. společné konference. Skřivánek
informuje, že peníze na účty SGPS a ČGPS musely již být odeslány koncem minulého
roku.Výbor bere na vědomí.
7) EBCOG, SCTR, FIGO
a) Informace o průběhu TTT/TTV kurzu – doc. Feyereisl, Dr. Velebil
8) Zprávy ze sekcí :
8.1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
a) Zápis z výboru SPFM
Měchurová informuje o průběhu konference v Karlových Varech a přípravě na další.
8.2. Sekce pro otázky menopauzy
a) Zápis z výboru SOM
Výbor bere zprávu na vědomí.
9) Časopis Česká gynekologie – informace prof. Pilka
Pilka informuje, že se začínají objevovat odkazy na webové články ČG. Byla již z větší části
provedena digitalizace ( 40 tisíc stránek ), zbývá ještě asi 7 tisíc, což představuje navýšení
nákladů asi o 54.000,- Kč navíc, výbor hlasováním souhlasí s dokončením za navrhovanou
cenu. Dále Pilka přikládá smlouvu o zpřístupnění digitalizovaného časopisu prostřednictvím
Národní knihovny. Dále Pilka konstatuje, že zaznamenal pokles zájmu o inzerci v časopisu,
vidí příčinu v konkurenci časopisů Gynekologa (vydává sama MF) a Gynekologie a
porodnictví. Dává na zvážení jednotlivým členům výboru, jak mohou přispět k navýšení
reklamy. Dvořák komentuje, že nechápe krok MF, která si koupila časopis s minimálním
počtem předplatitelů a konkuruje tak sama sobě. Pilka se dotáže na důvod tohoto postupu.
Feyereisl komentuje, že objem peněz je omezený a ten se bude rozdělovat mezi stávající.
Dvořák konstatuje, že dva časopisy ubyly – Praktická gynekologie, Gynekologie po promoci
a domnívá se, že je třeba vyčkat, jaký bude trend.
10) Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících – informace o novém předsedovi

Novou předsedkyní byla zvolena dr. Dana Ondrová.
11) Žádost společnosti Bolton Czechia o prodloužení smlouvy na užívání pečeti ČGPS
na značkové intimní hygieně Chilly Intima.
Jde o dlouholetou spolupráci, firma žádá o prodloužení smlouvy za stejných podmínek
150.000,- Kč. Výbor hlasováním souhlasí.
12) Žádost České společnosti pro regenerativní medicínu a společnosti PrimeCell o podporu
projektu „kmenové buňky obecně“
Velebil se dotazoval, co přesně po nás společnost chce, včera dostal odpověď, kterou cituje –
požadavek dlouhodobého programu spolupráce – přednášky, edukace odborné i laické
veřejnosti, atd. Dvořák sděluje, že jedním z orientovaných v problematice je prof. Ventruba,
se kterým by bylo vhodné spolupracovat. Lze využít nejen pupečníkovou krev, ale i pupečník
a tkáň placenty. Firma by chtěla kombinovat privátní uchovávání se solidární složkou.
Hlaváčková je přesvědčena, že by nabídky dárcovství ze stran těhotných byly, brzdí je
komplikovaný proces.
Feyereisl se dotazuje, zda zprávu zpracuje SPFM, Dvořák doporučuje, aby se spojila se
společností. Procházka pověřen jednáním.
13) Žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o DP ve věci podávání Oxytocinu
Výbor pověřuje SPFM s vypracováním stanoviska, kterým se následně bude zabývat na svém
příštím jednání.
Různé :
1.Žádost MUDr. Matějoviče, předsedy ČSIM o spolupráci
Martan doporučuje, aby se spojil s ČSIM doc. Pařízek, informaci předá.
2. Žádost JUDr. Herouta o stanovisko k technice hloubkových masáží vagíny prováděných
psycholožkou
Dvořák doporučuje souhlasné stanovisko s vyjádřením Českomoravské psychologické
společnosti, které máme k dispozici ( byly všem zaslány jako materiál k projednání ) a
dodat, že z hlediska naší odbornosti nelze podobné praktiky doporučit. Výbor hlasováním
souhlasí.
3.Žádost o záštitu kolokvia PragueONCO 2018
Výbor souhlasí.
4.Žádost redaktorky Vokurkové o podklady pro článek do časopisu Kondice
Dvořák doporučuje opatrnost a vyjadřuje obavu, abychom nebyli medializováni, že
podporujeme nějakou firmu. Doporučuje stanovisko vysvětlující možnosti UPT a potřebu
především předcházet nechtěným těhotenstvím. Nový předkládá svou odpověď.Výbor
odešle stručné stanovisko, zpracuje Dvořák, pošle ke schválení e-mailem.
5. Žádost GUARANT Int. o propagaci 7. konference SNGP na Federální konferenci
Bratislava
Mgr. Sobotková informuje, že společnost GUARANT poslala 500 letáčků, budou
k dispozici u registrace.
6. Screening postmenopauzální osteoporózy – Dvořák napíše na MZ požadavek na sdílení

kódu
7. Velebil byl osloven s nabídkou na uspořádání evropského kongresu intrapartální péče v
roce 2019 – po konzultaci s Feyereislem a Skřivánkem doporučil, aby společnost jednala s
agenturou GUARANT Int. Dvořák se domnívá, že pořádání v Clarionu může být
problémem, Velebil odpovídá, že původně nabídka přišla na Kongresové centrum, ale EAPM
si vybrala Clarion.
8. Otázka o možnosti vydání doporučených postupů v jiných časopisech. Dvořák se domnívá,
že formát by měl být sjednocen a vyvěšen veřejně na webových stránkách, s ním pak je
možno nakládat způsobem, jako s materiály legislativními – viz vyhlášky, ze zahraniční např.
Materiály Royal College. Výbor hlasováním souhlasí s Dvořákovým návrhem.
Závěrem Feyereisl děkuje všem spolupracovníkům, zvláště vědeckému sekretáři,
místopředsedovi, asistentce a ostatním. Shrnuje, že se podařila řada věcí, zvláště vyzdvihuje,
že bylo prosazeno zvolení Velebila do exekutivy EBCOG.
Zapsal: Jan Nový
V Bratislavě 25. 5. 2017
Ověřili: Vít Unzeitig (30.6.2017), Olga Hlaváčková ( 28.6.2017 )

