Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 20. 7. 2017 v Brně
Brno, hotel International, Husova 16
začátek jednání ve 13,00hod.

Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

MUDr. Jan Nový
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Přítomní členové revizní komise:
Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Omluvení členové výboru:
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Omluvení členové revizní komise:
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentka:
Anna Hajská

1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 18. 7. 2017 má ČGPS 1865 členů. Byly projednány a hlasováním přijaty
přihlášky 6 nových členů, všichni jsou MUDr., budou uváděni bez titulů: Bůžková
Lucie, Černý Miloš, Kostrbová Kateřina, Levá Jelena, Savelyeva Natalya, Urbanová
Hana
2) Technicko-organizační otázky
Bylo zajištěno jednání výboru v hotelu International a pro ty, kteří potřebují, ubytování.
3) Úkoly z minulého jednání

Velebil průběžně komunikuje se sekcemi na doplňování volebních komisí.
Ostatní úkoly byly splněny.
4) Společný sjezd ČGPS a SGPS Bratislava 2017
Dvořák pozitivně hodnotí letošní konferenci a vidí podstatný posun směrem kupředu ve
srovnání s předchozí konferencí, na leccos z letoška lze navázat i v případě dalších
konferencí. Účast na konferenci byla impozantní, a to i z České republiky. Martan
konstatuje, že nejen odborně byla konference dobrá, ale byly i pozitivní ohlasy na
společenský večer. Jediná připomínka byla k ne úplně rychlé komunikaci se slovenskou
stranou při přípravě bloků. Feyereisl předložil shrnutí nákladů na kurs TTT, Dvořák
vyzdvihl významný politicko-společenský přínos kursu pro ČR v rámci EBCOG.
5) Společný sjezd ČGPS a SGPS 7. – 10. 6. 2018 v Brně
Výbor je informován, že Unzeitig již pracuje na přípravě, oslovil jednotlivé sekce
s žádostí o témata a je připraveno jednání se slovenskými partnery v užší pracovní
skupině. Dvořák navrhuje, aby hlavní přednášející kontroverzí určoval výbor na základě
doporučení sekcí, nikoliv sekce samotné. Martan doporučuje, abychom se již nyní dohodli
na počtu a jménech pozvaných zahraničních přednášejících, každý blok by podle něho měl
mít alespoň jednoho. Dvořák dodává, že dostatek financí je a neměl by být problém.
Martan doporučuje vyzvat přednášející z evropských zemí a zvláště z pracovišť, s nimiž
je šance rozvíjet spolupráci. Dvořák dodává, že je třeba přípravu zintenzivnit a z větší
části již diskutovat na příštím jednání výboru.
6) EBCOG, FIGO
Feyereisl hodnotí kurs TTT, ohlasy zahraničních lektorů byly velmi pozitivní, sám
považuje akci za velmi úspěšnou.
V programu akreditací jsou trochu potíže s bratislavskými pracovišti a pracovištěm
motolským. Velebil doplňuje, že jasno bude až po jednání exekutivy. Feyereisl
konstatuje, že jeho mandát končí v prosinci 2017 a bude automaticky přecházet na prof.
Danka.
Velebil s prof. Wladimiroffem a doc. Redechou bude řešit bratislavská pracoviště on
paper.
Dvořák informuje o kongresu FIGO v říjnu 2018. Byly vyzvány všechny odborné
společnosti přímo i prostřednictvím EBCOG k návrhu na témata a ev. i přednášející.
Dvořák se domnívá, že by měla zaznít přednáška na téma stavu organizovaného
screeningu ca hrdla děložního v ČR, protože údaje z poslední doby jsou velmi pozitivní,
výbor tuto přednášku doporučuje zpracovat, zajistí a případně přednese Dvořák. Dvořák
doporučuje oslovit sekce a informovat o možnosti aktivní účasti.
Martan doporučuje tato data rychle uveřejnit také v ČR, dále oslovit subspecializace
s žádostí o přednášky, očekává zájem, Velebil sekce osloví.
7) MZ ČRa) Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami – Dvořák napsal text, na kterém jsme se dohodli – zásadní je
požadavek na navýšení ohodnocení práce o 10 %, dalším požadavkem je zařazení
denzitometrie do sdílení naší odbornosti v rámci gynekologické péče
o postmenopauzální osteoporózu. Sám ale cítí, že tento požadavek má malou naději
vzhledem k opakované opozici osteologů.
b) Návrh novely vyhlášky č. 39/2005 Sb. do tzv. vnitrorezortního připomínkového řízení
Feyereisl napsal zásadní připomínky týkající se vzdělávacích programů pro nelékaře

c) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
Měchurová s Velebilem připravili materiál týkající se činnosti zdravotnických a jiných
pracovníků, připomínky Feyereisl předal předsedovi vědecké rady ČLK, který poslal na
MZ. Výbor souhlasí s odeslanými připomínkami. Procházka dodává, že návrhy MZ kolují
i po cestách jiných institucí a byly připomínkovány. Dvořák a Velebil dodávají, že aktivita
některých porodních asistentek se opírá o směrnice FIGO pro rozvojový svět a doporučení
EU, která definují minimální standard. Dvořák konstatuje, že bohužel všechny
připomínky, které podáme, jsou jen poradní, nakonec rozhoduje ministr, bohužel často na
základě intervencí jiných než odborných.
d) Návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Jde o nový aprobační řád pro cizince, Feyereisl konstatuje, že obsah je v pořádku, není
nutno připomínkovat. Martan konstatuje, že proběhlo jednání na kolegiu děkana nad
otázkou, zda nezkoušet aprobační zkoušku na fakultách, závěr byl, že ne.
e) Stanovisko k otázce potřeby změny právní regulace změny pohlaví
Výbor požádá o stanovisko předsedu sexuologické sekce
f) Nominace doc. Unzeitiga do Komise pro reprodukční medicínu
Výbor s nominací souhlasil per rollam, Dvořák doporučení odeslal.
g) Návrh vyhlášky nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Dvořák a další vidí problém – dětská gynekologie jako nástavbový obor je proti
doporučení EBCOG a FIGO, ale lze asi obtížně u nás postupovat jinak. Dvořák tedy
doporučuje akceptovat, nikoliv však, aby základním oborem mohlo být dětské lékařství
ale pouze gynekologie a porodnictví. Nástavba na dětské lékařství je pro nás naprosto
nepřijatelná. Pokud bychom měli souhlasit se základní odborností urologa pro nástavbu
urogynekologie, potud by měly být sdíleny kódy urologické pro urogynekologa.
Doporučujeme předsedovi urogynekologické společnosti a sekce jednat na toto téma.
Feyereisl osloví dr. Horčičku.
h) Žádost o odborné posouzení a vyjádření k vybraným otázkám novelizace zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Dvořák konstatuje, že se k této problematice nemůžeme zodpovědně vyjádřit, navrhuje
odpovědět, že budeme akceptovat stanovisko zainteresovaných odborných společností
8) Zprávy z Akreditační komise MZ ČR
Špaček informuje, že se celá AK bude přestavovat, nominující instituce již byly osloveny.
Feyereisl komentuje stále chybění prováděcích vyhlášek k zákonu 55.
9) Oponentura návrhu systému DRG Restart
Dvořák konstatuje, že materiál je složitý a dr. Kolařík a dr. Tiso problematice rozumějí a
mají důvěru výboru. Zajímá ho spíše, co se stane s těmito materiály, protože nedošlo
k žádné podstatné změně v rámci dohod pojišťoven a poskytovatelů. Feyereisl konstatuje,
že program existuje, pracují na něm 2 lidé, kteří v letošním roce nedostali žádnou odměnu,
výbor ji sice již odsouhlasil, ale zatím nebyla stanovena částka. Kolařík již materiál předal
dr. Pavlíkovi na ÚZIS, nenašel žádný nedostatek a doporučuje jen spojit se s dr. Pavlíkem
k dalšímu jednání. Částku za odvedenou práci schvaluje výbor ve výši 10.000,- pro dr.
Kolaříka a 5.000,- Kč pro dr. Tiso. Feyereisl se spojí s dr. Pavlíkem.
10) Časopis gynekologie a porodnictví
Procházka informuje, že je zájem o časopis ze strany lékařů lůžkových zařízení a dotazuje
se, zda by výbor nepodpořil odběr pro členy ČGPS. Obecně ve většině zemí existuje
vědecký časopis impaktovaný a časopis otiskující přehledné články, orientovaný na praxi
a CME. Informuje také o zkušenosti ze skandinávských zemí. Nový sděluje pozitivní
ohlasy ze stran lůžkových zařízení, Feyereisl podporu doporučuje. Stará se dotazuje na

mechanismus. Více přítomných doporučuje, aby časopis dostávali všichni členové ČGPS
kromě důchodců (shodně jako u České gynekologie). Jednohlasně schválen příspěvek ve
výši polovičního příspěvku na ČG. Martan doporučuje zkusit tento mechanismus na rok,
výbor souhlasí.
Procházka se dotazuje, zda může použít logo ČGPS, výbor již minule schválil podporu a
schvaluje i použití loga.
Dále informuje, že časopis dostal indexaci.
11) Časopis Česká gynekologie – digitalizace
Byl odveden velký kus práce, Pilka navrhl doplatit i zbytek a požádal do dokoupení
potřebné techniky, výbor odsouhlasil.
12) Žádost České společnosti porodních asistentek
Přišla žádost o podporu průvodce těhotenstvím, předporodní a porodní péčí. Velebil byl
osloven MZ – úkol vytvořit celostátní manuál, již jednal o možnostech a je rád, že MZ se
obrátilo na ČSPA. Velebil odpoví, že rádi budeme spolupracovat, participovat na recenzi
a připomínkovat v průběhu vytváření.
13) Společnost pro regenerativní medicínu a společnost PrimeCell o podporu projektu
„kmenové buňky obecně“
Projekt je podporovaný MZ a spolupracuje s ÚHKT. Měchurová a Dvořák poukazují na
článek dr. Falese, který není konzistentní s vlastím pracovištěm. Procházka jednal s dr.
Vitáskovou a předkládá zjištěné skutečnosti. Procházka konstatuje, že problematika je
složitá. Měchurová informuje, že k této problematice již byla i kontrola SÚKL, jeho etická
komise již odběry schválila. SÚKL zastává názor, že není nutné žádat o další schválení
etickou komisí a je pouze na pracovišti, které buď umožní firmě, která uchovávání
pupečníkové krve, placenty, pupečníku poskytuje. Schválena formulace, že ČGPS ČLS
JEP vnímá tento projekt jako perspektivní a doporučuje o této metodě těhotné informovat.
Dvořák se domnívá, že zrovna toto by bylo výborné téma na konferenci, věnované
kontroverzím.
14) Žádost centra Anabell
Brněnské centrum pro mentální anorektičky se dotazuje na možnost gynekologického
konzultanta. Výbor dotáže předsedu endokrinologické sekce dr. Fantu, v úvahu přichází
oslovit dr. Líbalovou.
15) Návrh projektů a spolupráce ČGPS - Roche 2017
Firma Roche zvýšila aktivitu, chce podporovat konference, chtěli by zároveň podporovat
„vzdělávací rozcestník“, Dvořák doporučuje pozvat zástupce firmy na jednání příštího
výboru k prezentaci, pak podle předložené nabídky se bude výbor rozhodovat. Schváleno.
16) Různé :
a. Petra Langová – žádost o data
Dvořák doporučuje odpovědět, že tato statistika není, protože ji legislativa
neumožňuje, máme doporučený postup, jehož dodržování ambulantními a
nemocničními lékaři výskyt streptokokových sepsí minimalizuje – Velebil
s Měchurovou odpoví za společnost.
Velebil a Měchurová informují o předchozích zkušenostech s požadavky této dámy.
b. Problematika nabízení LBC
Jde již o záležitost starou s nabízením LBC, Dvořák odpověděl ve smyslu všech
předchozích odpovědí

c. Screening postmenopauzální osteoporózy
Dvořák komentuje možnost screeningu a požadavek na převzetí bazální rutiny ( při
prevenci postmenopauzálních žen ), dát k dispozici potom případy refrakterní na léčbu
či složitější osteologům . Štěpán s Dvořákem vstoupí v jednání s prof. Paličkou.
d. WEB ČGPS – obsah
Přišlo upozornění k obsahu webových stránek – výbor nařizuje, aby jakýkoliv nový
příspěvek na webové stránky byl umístěn jen se souhlasem vědeckého sekretáře,
v kontroverzních případech se schválením výboru.
e. Připomínka doc. Unzeitiga k programu sekcí
Přišla připomínka Unzeitiga k programu UZ konference, na kterou reagoval Dvořák,
následně pak Skřivánek a Šimetka.
Dvořák konstatuje, že legislativně právně nelze sekce omezovat, pokud by tlačil výbor
na sekce, bude je vytlačovat ze společnosti. Cítí, že je určitá konkurence mezi
sekcemi, Měchurová namítá, že v dané záležitosti nevidí žádný problém. Martan
doporučuje, aby se záležitost vůbec neřešila, protože nelze zasahovat do činnosti
sekcí, Velebil rovněž doporučuje nechat sekcím úplnou volnost. Dvořák jen
komentuje dvě ultrazvukové konference v téměř stejném termínu a konkurenci
konference SNGP a ČGPS. Připomíná, že SSG přestalo svou konferenci pořádat právě
ve prospěch ČGPS.
f. Nákup počítače na sekretariát ČGPS v Brně – stávající je zastaralý, výbor
schvaluje nákup nového zařízení
g. Dvořák informuje o doporučeném postupu jednoho gyn. por. pracoviště o
odběru protilátek ½ roku po aplikaci anti D, do časopisu bude zařazen
komentář, že tento odběr není indikován.
h. Schválen ověřovatel aktuálního zápisu za RK - Špaček
Termín dalšího jednání výboru bude vykomunikován e-mailem.
V Brně 20.7.2017
Zapsal Jan Nový

