Zápis jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 5. 12.2017 v Praze
Praha, ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha
začátek jednání ve 14,30 hod.

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

Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

MUDr. Jan Nový
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Přítomní členové revizní komise:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Omluvení členové výboru:
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentka:
Mgr. Jitka Sobotková

1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 5. 12. 2017 má ČGPS ČLS JEP 1869 členů. Byly projednány přihlášky 36
žadatelů o členství.
Mgr.Kahwaji Barbora aMgr. Kleckerová Petra nesplňují požadavky na vzdělání podle
stanov ( nemají magisterské studium přírodovědeckého směru ).
Ostatní byli hlasováním přijati: Mgr. Běličová Tereza, Mgr. Jaborníková Iva, Mgr.
Nemčeková Martina, Mgr. Šejnohová Markéta, Smetanskyi Vitalii– lékař, ostatní všichni
MUDr., budou uváděni bez titulů: Brzáková Alena, David Jiří, Dziaková Martina,
Fleisigová Kateřina, Gajzlerová Nikola, Gazárková Eliška, Haraštová Ladislava, Havlík
Zdeněk, Chubanovová Nikoleta, Jantošová Zuzana, Kadlecová Barbora, Kosobudová
Hana, Koudelková Zuzana, Křížová Aneta, Lavrov Andrei, Lužný Radim, Malíková
Andrea, Navrátilová Zuzana, Nedomová Lenka, Osičková Veronika, Sosýnová Valerie,
Středa Robert Ph.D., Špundová Kristýna, TeemaneBame Ivory Mmatlhong, Tokareva
Irina, Tvarožek Samuel, Vanková Viktória, Veščičík Peter, Viktora Libor.

2) Technicko-organizační otázky, hospodaření
Velebil informuje, že v listopadu proběhly inventury majetku společnostii sekcí, nebyly
zjištěny žádné problémy.
Dále Velebil předložil hospodaření odborné společnosti včetně hospodaření sekcí za rok
2016. Z účtu odborné společnosti peníze mizí, sekce jsou na tom dobře. V r. 2018 dojde
k úspoře částky za cestovné funkcionářům EBCOG, zatím hradí odborná společnost, od
příštího roku je příslib úhradynákladů ze strany EBCOG.
Připomíná, že sekce mají platit 20 procent z výnosu pořádaných akcí na účet odborné
společnosti a konstatuje, že tuto povinnost žádná ze sekcí neplní. Konstatuje, že odborná
společnost je velmi benevolentní a nechává sekce pořádat své akce de facto mimo
hospodaření odborné společnosti. Výbor doporučuje úhradu 15.000,- Kčkaždou sekcí za
logo na rok, hlasováno jednomyslně. Částka částečně pokryje administrativu a náklady
společnosti na činnost sekcí. Velebil připraví vysvětlující formulaci směrem k sekcím.
3) Úkoly z minulého jednání
Dvořák konstatuje, že úkoly byly splněny.
Velebil informuje o jednání s porodními asistentkami o příspěvku na jejich proškolení a
dotazuje se na další postup v této záležitosti. Unzeitig připomíná, že se jednalo o částce ve
výši 50 procent. Dvořák konstatuje, že zatím není uzavřeno hospodaření za letošní rok, ale
částka ve výši 50 procent patrně bude přijatelná. V té souvislosti doporučuje požádat doc.
Redechu o uzavření účtu letošní konference a zaslání dohodnutého podílu na účet ČGPS.
4) Společný sjezd ČGPS a SGPS Brno 2018
Unzeitig předkládá informace o přípravě jednotlivých bloků, informuje o spuštění
webových stránek, od 1.1.2018 se bude možno přihlásit. Doporučuje, aby se všichni
členové výboru a revizní komise včas přihlásili – přihlášení se touto cestou je naprosto
nutné. Dvořák dále doporučuje, aby se všichni včas přihlásili k ubytování. Martan se
dotazuje, proč v předložených tématech byla pominuta urogynekologie, Unzeitig
vysvětluje, že výběr témat proběhl na jednání přípravného výboru, kde nebyla témata
vhodná k diskusi na mezinárodní konferenci, nevidí ale problém, aby urogynekologická
sekce navrhla témata nová a bude o nich diskutováno. Dvořák a Feyereisl předávají v této
záležitosti plně kompetence prezidentovi a viceprezidentovi sjezdu a považují jednání na
toto téma za otevřené.
5) EBCOG, FIGO
23.-25.11. proběhlo jednání EBCOG v Bruselu,
nejprve standing committe for
recognition a pak jednání Councilu. Velebil informuje o pilotním projektu československém na základní akreditaci, 2 roky byl předsedou Feyereisl, následně na další 2
roky předá agendu prof. Dankovi. Ohlasy na českou práci byly z EBCOG velmi pozitivní.
V ČR budou on paper visits – ÚPMD, VFN, FN Brno, na žádost prof. Roba o akreditaci
bude on site visit ve FNKV.
Unzeitig se dotazuje, zda byl probírán FN Motol a zda půjde o rozšiřování akreditovaných
pracovišť, anebo má být počet akreditovaných pracovišť uzavřený, na tuto otázku není
uzavřená odpověď. Martan upozorňuje na nutnost splnění požadavků, Velebil odpovídá,
že jsou součástí aplikačního formuláře.
Stará je přesvědčena, že akreditace má být o lidech a nikoliv místu. Dvořák kostatuje, že
zařízení musí mít nejprve základní akreditaci a poté teprve subspecializaci.
Velebil dále informuje o jednání o standardizaci výuky, projekt by měl být představen
letos na jednání v Paříži a pilotní projekt ukončen v létě příštího roku.

Jednání Councilu se zúčastnil Dvořák, Feyereisl, Velebil informuje o proběhlých volbách
a nově zvoleném prezidentovi.
Dvořák se dotazuje na jednání FIGO v rámci kongresu v Rio de Janeiru, běžně se
zúčastňoval předseda a místopředseda, na minulém kongresu je zastupovali Velebil a
Unzeitig. Rozhodnuto o účasti předsedy a místopředsedy, Feyereisl přislíbil získat
finance i pro třetího účastníka.
6) MZ ČRa) Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Dvořák sděluje informace o aplikaci zákona v praxi a považuje situaci týkající se
ukončených těhotenství na žádost za absurdní a traumatizující pro ženy. Doporučuje
pokusit se cestou ČLK o změnu zákona.
Feyereisl jako člen vědecké rady požádá právní oddělení o pomoc.
b) Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení
pro rok 2018
Výbor bere na vědomí.
c) Dodržování vyhlášky č 306/2012 Sb. – kontroly na provádění základního screeningu

na syfilis z pupečníkové krve u novorozenců
Přišlo upozornění, že některá novorozenecká oddělení neprovádějí vyšetření na
syphylis z pupečníkové krve. Výbor bere na vědomí.

d) Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a

o změnách souvisejících zákonů týkajících se elektronických receptů
Dvořák se domnívá, že není prostor tuto problematiku řešit na tomto fóru a asi ani není
možno s tím nic dělat. Z lůžkových zařízení i z ambulancí zaznívají sice stížnosti, ale
zákon asi nebude možno změnit. Výbor souhlasí.

e) MZ ČR – nominace doc. Šimetky jako experta v oblasti neonatologie a perinatologie

v Kambodži
Dvořák gratuluje k nominaci doc. Šimetky.
f) Zprávy z Akreditační komise MZ ČR
Unzeitig informuje o práci AK, dokončují se logbooky pro pracoviště registrujícího
gynekologa a lůžkové pracoviště EBCOG, ostatní již bylo předáno naMZ. Velebil rozeslal
e-mailem vyjádření MZ o prodloužení platnosti stávajících akreditací pro vzdělávací
program 2011 o dalších 10 let.
g) Zprávy z jednání Komise pro screening nádoru děložního hrdla, Komise pro MG
screening, Komise pro screening kolorektálního karcinomu
Na komisi pro screening nádoru hrdla navrhl Dvořák, aby byly evidovány prekancerózy,
hlášení by měl podávat gynekolog provádějící výkon a současně i patolog. Výbor
s návrhem souhlasí hlasováním jednomyslně. Bude zvýšen požadavek na počet rodných
čísel nutných pro akreditaci cytologické laboratoře, ne však v rozsahu, který by považoval
za významný. Schází se expertní tým na MZ ke screeningovým programům. Komise
ostatní pracují, scházejí se, nic převratného se nestalo. Zazněl požadavek, aby mohly
chodit ženy na MG bez žádanek od PL nebo registrujícího gynekologa, s tím zásadně
nesouhlasíme ani my ani PL, neboť by tím hrozilo nebezpečí vypadnutí velké části

pacientek ze screeningových programů v obou odbornostech. V současné době je
prosazována řada projektů různých samotestování, aniž by předtím došlo k jednání
s patřičnou odbornou společností.
Ze strany MZ je zvažována konstitucionalizace určité povinnosti lékařů po dosažení
specializované způsobilosti odvést služby v lůžkovém zařízení, výbor pověřuje předsedu
a místopředsedu k jednání na toto téma.
Unzeitig informuje z NIKO o zahájení úhrady očkování kohorty třináctiletých chlapců
proti HPV a zařazení nonavalentní vakcíny do schématu očkování proti HPV.
7) Sekce
– zápis z výboru SPFM – výbor obdržel zápis z jednání
- výsledky voleb do výboru Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví,
zvítězil doc. Záhumenský, Šimetka informuje, že z 5 nejvýše volených 3 odřekli,
v současné době jedná s dalšími, dá vědět, až volby uzavře,
- volby do sexuologické sekce proběhly
- volby do senologické sekce proběhly, ještě nejsou uzavřené
- Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví – udělení čestného členství
Podle stanov čestné členství sekce neexistuje, výbor doporučuje vyřešit formou
ustanovení čestného předsedy.
- žádost ČSAKI o realizaci odborné akce pod hlavičkou Sekce infekčních nemocí
v gynekologii a porodnictví – výbor souhlasí, sekce bude informována o ročním
poplatku za logo ČGPS ve výši 15 000 Kč – viz výše, dále pak ho může používat na
všechny další akce sekce v daném roce
8) Zápis z jednání Komise pro reprodukční medicínu MZ ČR
Komise je mezirezortní a projednává aktuální situaci v oblasti reprodukční medicíny
včetně platných zákonných a podzákonných předpisů či úhrad. Unzeitig informuje, že
byly vytypovány oblasti ke změnám – návrhy připraví právní odbor MZ ČR a předloží
k projednání na dalším jednání komise.
9) Doporučené postupy:
- Doporučený postup při diagnostice neplodného páru – více členů má zásadní námitku
k úhradě AMH z veřejného zdravotního pojištění, otázky jsou i kolem genetického
vyšetření, Unzeitig doporučuje pozvat autory k obhájení tohoto textu, Velebil je
pozve na příští jednání výboru.
- Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení–výbor souhlasí.
- Roztroušená skleróza a těhotenství – výbor souhlasí.
10) Kalkulace na zpracovávání doporučených postupů do PDF – Dvořák informuje o návrhu
prof. Ľubuškého a jím předložených kalkulacích. Měchurová, Unzeitig a další konstatují,
že tento krok není potřebný, Dvořák chápe značnou finanční náročnost a ani výbor
aktuální potřebu nevidí, neboť doporučené postupy jsou k dispozici z více zdrojů - web
společnosti, sekcí, ČG. Doporučené postupy si může kdokoli vyhledat a vytisknout.
11) Český institut pro akreditaci – nominace člena za ČGPS – členem byl doc. Mardešič,
výbor ho znovu nominuje
12) ÚZIS – vícečetná těhotenství a rozdílný způsob porodu, potrat, datum porodu
Velebil informuje o určité problematice některých případů, které se vymykaly normálu a
tím vypadly ze systému - je nutné umožnit v systému zaznamenání rozdílného data a

způsobu porodu obou dětí, umožnit zohlednit současně porod a potrat druhého – Velebil
požadavky odeslal.
13) SÚKL - Úhrada preparátu ESMYA
Hlaváčková odpověděla za společnost, že požadujeme úpravu ve smyslu umožnění
opakované léčby, SÚKL nevyhověl, VZP ale přislíbila určitou vstřícnost.
14) Dotaz MF DNES – Zdravotnictví čeká velký třesk. Síť nemocnic prořídne.
Přišly 3 dotazy Mgr. Bezděkové, Dvořák odeslal jako odpověď tabulku vypracovanou
Velebilem o podílu nemocnic s malým počtem porodů. Optimální požadavek na
minimální počet porodů v porodnici zůstává na 800 jako v minulosti, výbor ale chápe, že
je třeba vše vidět v kontextu. Pokud jde o společností deklarované minimum 600 porodů
za rok, je shodné s platnými požadavky pro základní akreditaci pracoviště. Velebil
vypracuje odpovědi a odešle, zároveň zmíní problematiku porodního domu v duchu
předchozích stanovisek výboru.
15) Různé :
a) Dopis České ženské lobby k reality show Malé lásky – výbor bere na vědomí
b) Dopis dr. Černé – výklad Vyhlášky č. 134/1998 Sb. kontrolní vyšetření – na vědomí
c) Cena ČGPS na nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016 a
2017 – Velebil informuje o stejném režimu jako minule – možnost přihlásit se do konce
ledna, hodnocení bude na výboru v únoru tajným hlasováním, 3 kategorie –
monografie, článek do časopisu, publikace autora do 35 let.
d) Společnost estetické a laserové medicíny - pozvánka na kongres
Doc. Šmucler – předseda společnosti – požaduje účast zástupce naší společnosti na
kongresu, Dvořák doporučuje také účastníka ze sekce urogynekologické.
e) Poj. ZP MV ČR – výkon 63415 (Superkonzilíární UZ vyšetření v průběhu prenatální
péče
Zdravotní ředitelka ZP MV oznamuje, že u nově uzavřených smluv budou brát jen
certifikát od naší společnosti, ale u stávajících smluv nebudou odebírat, ale diskutovat s
nimi, VZP má podobný názor, ale rozhodující je stanovisko MZ.
f) Žádost o udělení pečeti na rok 2018 společnosti HEATON
Přišla žádost týkající se přípravků pro intimní hygienu charakteru Chilly intima.
Výbor souhlasí s částkou 150000 na 3 produkty, každý další je možný vždy za
50.000,- Kč.
g) Stará se znovu dotazuje, co s vyšetřováním těhotných – EKG a praktický lékař, SPFM i
výbor společnosti již v minulosti deklarovali, že nejsou u fyziologických těhotných
vyžadovány – Velebil dá na web společnosti.
h) Dvořák a Procházka se sešli s prof. Paličkou k jednání o možnosti většího zapojení
gynekologů do péče o postmenopauzální osteoporózu.Jednání bylo konstruktivní, bude
se v něm pokračovat.

Termín dalšího jednání: 1. 3. 2018 v Brně ve 13,00 hod.
V Praze dne 5.12.2017
Zapsal Jan Nový
Ověřili: Vít Unzeitig (16.1.2018)

Olga Hlaváčková ( 26.1.2018)

