Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 12. 9. 2017 v Praze
Praha, ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha
začátek jednání ve 14,00 hod.

Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
MUDr. Jan Nový
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Přítomní členové revizní komise:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Omluvení členové výboru:
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Omluvení členové revizní komise:
Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentka:
Mgr. Jitka Sobotková

1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 8. 9. 2017 má ČGPS ČLS JEP 1869 členů. Byly projednány a hlasováním přijaty
přihlášky 5 nových členů, RNDr. Kosařová Marcela, PhD. všichni ostatní jsou MUDr.,
budou uváděni bez titulů: Boudová Barbora, Karásková Kristýna, Meričková Jana, Mužík
Martin,
2) Technicko-organizační otázky, hospodaření
Velebil navrhl probrat hospodaření na příštím jednání, protože jej čerstvě obdržel a neměl
čas na přípravu.

Velebil informuje, že probíhají podle plánu volby do sekcí. Upozorňuje, že v příštím roce
nás čekají volby do 8 sekcí, doporučuje jejich termín koordinovat s konferencemi sekcí a
doporučuje začít se SPFM.
Výbor stanoví termíny voleb a jmenuje členy volebních komisí do voleb v následujících
sekcích, předseda z revizní komise, 1 člen výboru, sekce si pak nominuje sama třetího
člena komise:
Sekce perinatologie a fetomaternálení mediciny – 15.1. - 15.2.2018, Unzeitig, Dvořák
Sekce pro léčbu endometriózy – 15.2. - 15.3.2018 Špaček, Štěpán
Onkogynekologická sekce – 15.3. – 15.4.2018 Šimetka, Pilka
Sekce pro otázky menopauzy – 15.4. – 15.5.2018 Unzeitig, Stará
Sekce ultrazvukové diagnostiky – 15.5. - 15.6. Unzeitig, Štěpán
Sekce kolposkopie a cervikální patologie – 15.8. – 15.9.2017 Špaček, Feyereisl
Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení – 15.9. – 15.10.2017 Špaček, Nový
Sekce urogynekologická 15.10-15.11. - Šimetka, Skřivánek
3) Úkoly z minulého jednání.
Při posledním jednání se jednalo o časopisu Porodnictví a gynekologie. Velebil shrnuje,
že si musí ujasnit některé body jednání a shrnuje, jak probíhá platba za Českou
gynekologii – všichni členové platící plný příspěvek dostávají časopis, platba je v tomto
případě součástí členského příspěvku. Na minulém jednání výboru byla odsouhlasena
podpora časopisu Gynekologie a porodnictví ve výši poloviny částky, kterou výbor
přispívá na časopis Česká gynekologie. I Gynekologie a porodnictví bude rozesílána
členům ČGPS zdarma vydavatelem periodika. Aktualizace platičů a neplatičů bude
v rámci snížení administrativní zátěže prováděna 1 x ročně. Vědecký sekretář poskytne
vydavateli adresy členů společnosti, tyto budou využity pouze pro rozesílání časopisu.
V otázce umožnění gynekologům provádět denzitometrické vyšetření Štěpán informuje o
jednání s prof. Paličkou, který připravil nějaké zjednodušení, ale trvá patrně na atestaci
z osteologie. Štěpán zajistí schůzku Dvořák – Palička, požádá o poskytnutí vzdělávacího
programu a požadavků na gynekology, kteří by chtěli denzitometrii provádět.

4) Návrh projektů a spolupráce ČGPS – Roche 2017
Na tento bod jednání výboru přišli 2 zástupci managmentu firmy Roche.
MUDr. Monika Kamarytová představila návrh projektů spolupráce s ČGPS –
a) softwarový produkt charakteru „vzdělávacího rozcestníku“ – jde o nástroj, který by
umožnil přímý vstup ze stránek ČGPS na jednotlivé vzdělávací weby, spolupráci na
obsahu vzdělávacích projektů s vybranými odborníky např. v oblastech cervical cancer,
preeklampsie, AMH, osteoporózy, apod. b) nabídka odborných publikací a článků na
vybraná témata do časopisu, c) podpora kongresové činnosti.
Pilka se dotazuje na články do časopisu – firma nabízí jak publikace autorů, tak rešeršní
činnost, zadavatelem tématu by byla redakční rada. Dále se Pilka dotazuje na možnost
zapojení vzdělávacího rozcestníku do archivu ČG. Výbor doporučuje kontaktní osoby pro
jednotlivá témata - v záležitosti ČG - Pilka, podpora kongresové činnosti - Skřivánek,
webové stránky - Velebil. Celkový koncept spolupráce – Dvořák.
5) Společný sjezd ČGPS a SGPS Brno 2018
Unzeitig informuje o přípravě konference, má připraveno 10 kontroverzí a 2 panely,
slovenská strana již zaslala své návrhy.

Na pátek je připravena sekce porodních asistentek, na sobotu sekce lékařů v přípravě, je
již připravená registrace on-line, která bude spuštěna začátkem ledna.
6) EBCOG, FIGO
Feyereisl informuje o projednávaných vizitacích, jsou plánovány audity na dvou
pracovištích v Bratislavě (1.gyn.-por. klinika LF UK a UNB - prof. Borovský a II. Gyn.por. klinika LF UK a UNB – doc. Záhumenský), členy komise budou Velebil, prof.
Wladimiroff, Anna Abake, zatímní zpoždění je v Martině, v komisi bude Pilka,
Alexandra Kryštůfková, Vladimír Dvořák jr.( zvolený do exekutivy ENTOG). Feyereisl
dále informuje o pochvale za kurz TTT, měl by vždy sloužit učitelům – další bude
v Polsku, nikdy už ale v nebude v takovém rozsahu jako v Bratislavě.
Velebil informuje o jednání exekutivy, bylo předání vedení EBCOG, v příštím roce budou
volby na 2 posty v exekutivě a volba pokladníka, nominace jsou již dány. Bylo jednáno o
příštím kongresu (poslední nebyl rentabilní), bylo jednáno o evropských certifikacích a
vizitacích. Do konce roku by měla proběhnout u nás vizitace v Hradci Králové, Velebil
bude členem. Dvořák se dotazuje na event. vztah ENTOG a sekce lékařů v přípravě, má
dojem, že není úplně pořádek v ENTOG, sám by viděl nejraději vazbu sekce + ENTOG.
Unzeitig doporučuje uplatňovat zájmy společnosti v této oblasti jen prostřednictvím sekce,
protože ENTOG je samostatnou organizací a výbor ENTOG velmi citlivě vnímá svou
autonomii vůči ČGPS. V tomto případě doporučuje výbor podporovat sekci ČGPS,
nikoliv ENTOG. Feyereisl připomíná, že na jednání EBCOG už i za stávající situace
zazněla výtka vůči naší společnosti, že ENTOG dostatečně nepodporuje. Výbor trvá na
svém stanovisku. Velebil doporučuje podmínit podporu ENTOGU zprůhledněním jeho
struktury a činnosti. Feyereisl připomíná, že zástupce ENTOG pravidelně na jednání
EBCOG vystupuje se zprávou o činnosti. Výbor požaduje, aby ENTOG na příští jednání
předložil zprávu o své struktuře a pravidelně vystupoval se „ skládáním účtů“ – zprávou o
činnosti. Jakýkoli finanční příspěvek ENTOG bude poskytnut pouze po předchozí žádosti
a v případě, že výbor shledá strukturu a činnost ENTOG dostatečně transparentní.
7) MZ ČRa) 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.
- přišly rozsáhlé připomínky ze sekce SPFM
b) Návrh novely vyhlášky č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně
uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a
orgánů
- Přišla připomínka prof. Martana
- Štěpán připomíná nový zákon o pohřebnictví – Štěpán pošle zákon k dispozici.
8) Zprávy z Akreditační komise MZ ČR
Nově zvoleným předsedou je Unzeitig, místopředsedou Pilka, Unzeitig informuje o
složení AK – z výboru jsou členy Feyereisl, Dvořák, Martan, Pilka, Unzeitig, celá
agenda začíná od začátku. Feyereisl je členem mezirezortní komise pro vzdělávání na MZ.
Hlavním úkolem AK je změnit náplň kmene tak, aby jeho absolvent mohl samostatně
pracovat. Zatím nelze akreditovat, dokud nebudou všechny prováděcí vyhlášky –
Feyereisl připomíná, že podstatná část vyhlášek stále ještě chybí. Dále informuje, že je
otevřené okno pro rezidenty – absolventy 2017, na rezidenta půjde 1.900.000 Kč.
Skřivánek, Stará i Hlaváčková připomínají procházející akreditace a nemožnosti
doškolování. Unzeitig pořádá MZ o prodloužení stávajících akreditaci.

9) E-mail paní Ponocné a JUDr. Petra Vacka - časopis Česká gynekologie – inzerce
Diskuze nad dopisem.
Nový a další vnímají dikci dopisu jako neakceptovatelnou výhrůžku, Velebil se snaží
interpretovat obsah dopisu.
Konečné stanovisko výboru:
- Desítky let figurují členové výboru odborné společnosti, kteří jsou členy redakční rady
České gynekologie i v redakčních radách dalších periodik, není to v rozporu se
stanovami společnosti ani se situací v jiných civilizovaných zemích.
- Patrně nikde na světě nejsou členové redakční rady zodpovědni za inzerci v odborném
časopise.
- Výpadek inzerce je zjevně způsoben neschopností vydavatele – komerčního subjektu,
který nevybrala odborná společnost a jeho výběr nemohla nijak ovlivnit.
- V případě, že by ziskové vydávání časopisu Česká gynekologie za současného
finančního příspěvku odborné společnosti nebylo reálné, zajistí odborná společnost
vydavatele jiného. Toto řešení by ČGPS preferovala.
- Výbor společnosti má zájem o rozvoj obou podporovaných časopisů, které si obsahem
nekonkurují a vzájemně se nemohou zastoupit.
- Pilka informuje o trendu ziskovosti České gynekologie, dále ho bude sledovat a
informovat výbor.
10) Dotaz ÚZIS - Metodika NRPOT – miniinterrupce
Feyereisl a Velebil informují, že dotaz byl vyřízen.
11) Urogynekologická společnost – připomínkování návrhu MZ vzdělávacího programu
Předseda sekce deklaroval písemně jednoznačné odmítnutí návrhu urologů jak
výborem sekce, tak výborem Urogynekologické společnosti. Výbor nebude toto
stanovisko revidovat a Velebil v tomto smyslu odpoví.
12) Žádost České společnosti porodních asistentek
Přišla žádost o úhradu celé částky za kurz. Výbor uznává, že jde o spřátelenou
organizaci, ale nepřišla žádost předem a nemáme pohromadě hospodaření. Z principu
není správné financovat něco, co již proběhlo. Výbor se domnívá, že principiálně by
měl kurz platit zaměstnavatel. Velebil odpoví, že proběhne analýza, výbor má snahu
parciálně přispět.
13) Odborný kulatý stůl o možnostech rozšíření služeb péče v průběhu těhotenství, porodu
a šestinedělí
Dvořák odpověděl, svou odpověď přednesl na výboru společnosti, výbor souhlasí
s jeho vyjádřením. Nikdo z výboru se této akce ani akcí podobných po předchozích
zkušenostech účastnit nebude.
14) Různé :
a. Zamyšlení nad oGTT- přišlo písemné stanovisko ambulantního gynekologa,
v němž popisuje podle něho nepřiměřenou zátěž, kterou tímto testem těhotné
obtěžujeme, Dvořák konstatuje, že řada gynekologů má stejný názor, Stará
oponuje a zmiňuje své zkušenosti, výbor konstatuje, že chápe výrazné
regionální deference. Přišla odpověď prof. Pařízka s vysvětlujícím
stanoviskem kolektivu autorů, výbor bere na vědomí.
b. VoZP – problematika klinického vyšetření a minimálního kontaktu

Dvořák konstatuje, že obsah vyšetření je dán vyhláškou a stanoviskoVoZP považuje
za chybné, Stará rovněž cituje rozsah výkonů a považuje zákonné parametry za
jednoznačné, výbor souhlasí s výkladem Dvořáka a Staré
c)VZP – vykazování kombinace kódů 63415 (Superkonziliární UZ vyš. v průběhu
prenatální péče) a 32420 (Specializované prenatální echokardiografické vyš.)
Feyereisl opakovaně odeslal na MZ a ZP žádost o uznávání certifikátu ČGPS.
V současné době se VZP obrátila na výbor s dotazem na výše zmíněné vykazování a
dotazuje se i na screeningové prenatální echokardiografické vyšetření. Dvořák se
zúčastnil jednání, výsledkem kompromisu by bylo uznání pouze certifikátu ČGPS a
nemožnost vykázání kombinace 63415 + 32420. Dvořák tedy znovu požádá o
uznávání certifikátu ČGPS, v případě úspěchu výbor oplatí vstřícným krokem ze své
strany. Výbor opakovaně konstatuje, že výkon 32410 by neměl být vůbec v seznamu
výkonů a toto vyšetření patrně nikde na světě není hrazeno z veřejných prostředků
v průběhu prenatální péče o fyziologicky těhotnou ženu. Výbor společnosti vnímá
výrazný nárůst nákladů na vyšetření klinickým genetikem a laboratoří lékařské
genetiky při péči o gravidní. Je rovněž informován o značných regionálních rozdílech.
Považuje za vhodné, aby tato vyšetření byla hrazena pouze na základě indikace
gynekologa. Snahu plátců o racionalizaci indikací těchto vyšetření podporuje.
d) VZP – problematika vykazování kombinace kódů 63050 a 63532
Dvořák informuje o kombinaci kódů a vysvětluje za jakých podmínek je to možné.
Výbor opakovaně souhlasí.
e) Odpovědi na otázky – utajené porody – doc. Měchurová
Měchurová velmi pěkně zpracovala materiál, Dvořák navrhuje dát na web, Velebil
zařídí.
f) 19.9. se bude konat seminář v parlamentu ČR na téma dětské gynekologie – motem je
nedostatečném pokrytí v ČR, výbor považuje dostupnost za naprosto dostatečnou,
nemá obdobu v jiné zemi kromě Slovenska, Feyereisl požádá dr. Skřenkovou o účast.
g) Velebil cituje dopis z MPSV týkající se právní ochrany dětí.
Unzeitig navrhuje odpovědět, že odborná společnost nepracuje na regionálním
principu, pokud bude potřeba konzultace, doporučuje obrátit se na výbor společnosti,
výbor souhlasí.
h) Skřivánek se dotazuje na možnost přizpůsobit termín konference kolposkopie a
cervikální patologie tak, aby nekolidoval s akcemi sekce analgezie a SNGP. Výbor
bere na vědomí a souhlasí se Skřivánkovým názorem.
ch) Výbor souhlasí s odměnou pracovnic sekretariátu v rozsahu obvyklém.
Příští jednání je stanoveno na 5. 12. 2017 ve 14.30 hod. v Ústavu pro péči o matku a
dítě v Praze – Podolí.
V Praze 12.9. 2017
Zapsal Jan Nový
Schválil: 4. 10. 2017 Vít Unzeitig,

Olga Hlaváčková

