Program jednání výboru ČGPS ČLS JEP
úterý 7.3.2017
ÚPMD Praha, přednáškový sál
začátek jednání : 13:00 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. 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.
Omluvení členové výboru:
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.
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.
MUDr. D. Smetanová
Asistentka:
Mgr. Jitka Sobotková
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1) Kontrola zápisu + úkoly z minulého jednání
Stížnosti a žaloby na lékaře, projekt byl ukončen, výbor byl požádán o finanční spoluúčast za
jeho realizaci, dnes byla částka specifikována na 65 340 Kč. Výbor hlasováním schvaluje.
Feyereisl oznamuje počet posudků na závažné případy v našem oboru za poslední roky - od
roku 2013: 14, 2014: 14, 2015: 15, 2016: 9 – tj. celkem 52. Ostatní obory mají počty většinou
do 10 za rok. Dvořák doporučuje pokračovat ve sledování, ale viděl by potřebu
profesionálnějšího přístupu.
Z jednání s ENTOG vzešlo založení sekce lékařů v přípravě, již od dnešního dne je možno se
hlásit. Unzeitig napsal článek do České gynekologie s návodem, jak postupovat.
Stanovisko na SÚKL k receptům po internetu bylo odesláno.
Volby do sekcí jsou ponechány až dalšímu výboru. Velebil zkontroloval na členské evidenci
počet těch, kteří se přihlásili, že nedostali volební lístky. Z ČLS JEP dostal odpověď, že
všechny lístky byly odeslány na uvedené adresy, které byly překontrolovány a byly správné.
Feyereisl by považoval za přínosné vyvěšení výzvy na webových stránkách, aby se přihlásili
ti, kteří nedostali volební lístky, rovněž by mohlo být řešením, aby ten, kdo nedostal lístky
v prvním kole, dostal je ve druhém kole doporučeně. Calda namítá, že doporučené dopisy je
nutné vyzvedávat na poště. Stará připomíná svoji zkušenost, že lze vyžádat dodání na adresu.
Martan doporučuje oslovit členskou základnu e-mailem, zda volební lístky dostali, Dvořák,
Martan a Calda doporučují při počtu do 5 procent nedoručených, nedělat nic, při vyšším
procentu postup přehodnotit. Výbor souhlasí.
2) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 2. 3. 2017 má ČGPS 1860 členů. Byly projednány a hlasováním přijaty přihlášky 12
nových členů: Mgr. Fišner Ivan, MUDr. BcA. Zvonařová Skalická Jitka, všichni ostatní
MUDr., dále budou uváděni bez titulů: Boháč Vladimír, Breiová Alena, Drbohlav Pavel,
Felsinger Michal, Figurová Elena, Horkay Gabriel, Linhartová Martina, Panáčková Lucie,
Pánková Soňa, Rychlíková Kateřina.
Řada lékařů se odhlásila, protože nechtějí platit členský příspěvek.
3) Technicko-organizační otázky
a) Sekce
Velebil informuje, že prof. Hořejší měl v užívání scaner Multifunkce EPSON Stylus SX 100
( je v evidenci od r. 2009, cena 1490,- Kč), po jeho smrti se však v jeho kanceláři přístroj
nepodařilo dohledat. Výbor ČGPS žádá o vyřazení z evidence majetku ČGPS. Hlasováním
schváleno.
Doc. Strnad rezignoval na předsedu senologické sekce a zrušil své členství v ČGPS. Stará
informuje, že výbor sekce se poslední dobou nesešel a řada členů výboru zastává stanovisko,
aby se problematika senologie přenechala odbornosti chirurgie. Vzhledem k blížícím se
volbám v sekci doporučuje výbor ČGPS vyřešit nastalou situaci až řádnými volbami. Dále
výbor ČGPS navrhuje, aby se v nejbližším termínu jednání nového výboru uskutečnilo
setkání s představiteli sekce na téma plánovaného vývoje v této oblasti a rozsahu
vzdělávacího programu.
b) Volby výboru ČGPS ČLS JEP - viz bod 1.
4) Akreditační komise MZ ČR, Novela zákona o léčivech
a) Zprávy z Akreditační komise MZ ČR – prof. Pilka

- znovuvytvoření AK – informace:
Pilka informuje o pozvánce předsedů AK oborů základních kmenů k jednání o nových
vzdělávacích programech a tvorbě nových AK. Procházka informuje, že inovace se týká i
SORu a atestačních komisí, kontinuitu by měly v v přechodném období zajišťovat výbory
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odborných společností. Feyereisl informuje o snaze MZ změnit vzdělávací programy a zrušit
povinnost akreditací základních pracovišť. Procházka dodává, že zákon by měl začít platit
1.7.2017 a je tedy doporučení již na těchto změnách pracovat. Feyereisl konstatuje, že se
v současné době mění výbor společnosti i složení AK – je proto otázkou, kdo na této změně
má pracovat. Dvořák se dotazuje, jak bude probíhat nominace z fakult. Martan žádnou
informaci nemá, na kolegiu se nic neschvalovalo. Hlaváčková se dotazuje, jak bude
pokračovat akreditace ambulantních pracovišť a konstatuje, že pokud lékaři chodí po službě
domů, zkracují si prakticky skutečnou dobu výuky, Martan doplňuje, že jde de facto o 1 rok.
b) Novela zákona o léčivech (materiál rozeslán všem 24.2. termín do 8.3.)
Výzva k připomínkování:
Hlaváčková konstatuje, že připomínkování takového materiálu i při podrobném rozboru a bez
časového tlaku je obtížné, tím spíše za situace, kdy termín byl krátký a problematika obsáhlá.
5) Společný kongres ČGPS a SGPS v roce 2017
a) Pozvání pro členy výborů ze strany organizátora – pokyny:
Martan se dotazoval doc. Redechy na počty příspěvků, zatím informaci nemá, příspěvky se
počítají, o abstrakta byli požádáni na jeho popud i vyzvaní řečníci a byl prodloužen termín
k předání abstrakt do 15.3.
Dvořák konstatuje, že sám jako koordinátor nemá žádná abstrakta, takže neví, zda nebude
potřeba vyzvat další řečníky, Měchurová i Pilka konstatují, že jsou na tom stejně.
Calda připomíná, že by rád viděl program, aby mohl nahlásit ubytování, protože je to důležité
pro časovou kalkulaci.
Martan požádá doc. Hollého a doc. Redechu, aby zajistili předání abstrakt koordinátorům
nejlépe do týdne.
b) Výsledky
Audit – výsledek kongresu 2016 bude na poslední výbor podán písemně, předběžně má
Feyereisl ústní informaci, že je vše v pořádku.
6) EBCOG, SCTR, FIGO
a) Velebil a Feyereisl jedou příští týden na jednání exekutivy, čeká je schůzka s prof.
Wladimiroffem o „papírových“ akreditacích, dále bude jednáno o pracovištích prof.
Roba – bývalém a stávajícím – stávající nemá ani základní akreditaci, pokud jde o
Motol, požádá Feyereisl o odklad. Na Slovensku se další akreditace týká gyn.por.
kliniky v Martině.
b) EBCOG - TTT, TTV Course v rámci Federální konference 2017:
Feyereisl informuje, že vše je připraveno, přístup je otevřen i pro další státy dle přání prof.
Wladimiroffa (pro Polsko a Maďarsko).
7) Zprávy ze sekcí
7.1. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
a) Zápis z výboru SPFM
Měchurová děkuje za schválení dop. postupu k předčasnému porodu. Konference se koná
v Karlových Varech 6. - 8. 4. 2017.
b) Informace o schůzce odborných společností
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Ukazuje se, že porod může být vyvolávajícím faktorem pankreatitid souvisejících s
hyperlipidémií, prof. Čéška by chtěl přednést informaci na konferenci ČGPS, Martan
doporučuje informovat prof. Čéšku, aby požádal doc. Redechu o zařazení do bloku
perinatologie.
c) Měchurová dále informuje o žádosti na vyplnění rozsáhlého formuláře spolku Juno
Moneta, zadala záležitost advokátní kanceláři a sdělí prostřednictvím regionálních
Perinatologů. Martan oznámil, že už oslovil právničku a dostal doporučení nereagovat. Pilka
chce poděkovat Měchurové i Martanovi, protože předcházející právní názor z Olomouce zněl
ve smyslu vyplnění. Výbor bere na vědomí, že nebude reagováno.
7.2. Sekce dětské gynekologie – projednána před bodem č. 1 z důvodu přítomnosti hostů
Informace o současném stavu Sekce dětské gynekologie a plán do budoucna – doc.Špaček
Doc. Špaček informuje o jednání výboru sekce o situaci nastalé po úmrtí prof. Hořejšího.
Výbor sekce konstatuje, že chce být součástí ČGPS, členové výboru jsou si vědomi, že
poslední dobou vztahy mezi vedením sekce a společností nebyly ideální a chtějí toto změnit.
Výbor sekce žádá, aby byla sekce akceptována odbornou společností.
Dr. Smetanová vidí poslání sekce v možnosti vzdělávat a doškolovat ostatní gynekology v
problematice dětské gynekologie a šířit novinky mezi ostatní členy odborné společnosti, cítí
potřebu spolupráce, nikoliv izolace sekce .
Unzeitig připomíná, že sekce vždy fungovala a funguje, odborná společnost nikdy nebránila
jejím aktivitám, problematika izolace vycházela z osoby předchozího předsedy. Dotazuje se
na otázku voleb do výboru sekce, doc. Špaček odpovídá, že proběhne kongres, v rámci něhož
budou tyto záležitosti řešeny.
Štěpán doporučuje, aby se sekce soustředila opět na terén a vzdělávání regionálních dětských
gynekologů. Stará požaduje, aby se v terénu dětští gynekologové věnovali dětské gynekologii
alespoň na 50 %. Smetanová namítá, že dostatek dětských pacientek není, proto v tomto
požadavku vidí problém.
Feyeresil očekává, že se změnou vedení se změní činnost i vztahy, ale další pokračování bude
až na novém výboru odborné společnosti.
8) Časopis Česká gynekologie
Digitalizace časopisu – VŘ
Pilka děkuje sekretariátu předsedy, který se poptávkového řízení aktivně zhostil, předkládá
cenové nabídky, komentuje, že nejnižší nabídka nemá reference a má 4 podmínky, druhá
nejnižší nabídka nemá žádné požadavky na redakci, další 2 dražší nabídky jsou bez referencí.
Výbor hlasováním souhlasí s druhou nejlevnější nabídkou bez podmínek.
9) Diagnostika a léčba osteoporózy
Dvořák konstatuje, že prakticky je znemožněna gynekologům diagnostika osteoporózy, nyní
diagnostiku provádí jen malá skupina osteologů, která vyšetřuje omezenou skupinu lidí, takže
screening osteoporózy je prakticky znemožněn. Doporučuje proto vytvořit ve spolupráci se
sekcí pracovní skupinu, která by jednala se SMOS o možnosti zapojení gynekologů do
diagnostiky.
Hlaváčková sděluje současné negativní zkušenosti. Výbor hlasováním pověřuje Dvořáka, aby
si vybral spolupracovníky a začal jednat.
10) Projekt HPV testace ve skríningu karcinomu děložního hrdla
Dvořák informuje o tomto projektu, jehož autorem je doc. Sláma, oponoval Dvořák se
Skřivánkem, sponzorem je fi Roche. Asi 2000 žen by bylo paralelně vyšetřeno oběma
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metodami, výsledek bude předán i VZP. Dvořák se dotazuje, zda by měl nebo neměl mít tento
projekt podporu ČGPS . Výbor hlasováním vyslovuje podporu.
11) Projekt ženské zdraví
Feyereisl informuje o jednání se společností, která má zájem proniknout na trh a nabízí
monitoring médií, kde by vybírala témata a komentáře týkající se našeho oboru, na tato
témata by pak dala echo výboru včetně monitorovaného materiálu. Ten by pak mohl být
předán specialistovi, který se dané problematice věnuje a jeho komentáři nebo odpovědi by
pak tato společnost zajistila publicitu. Feyereisl konstatuje, že tato činnost by byla velmi
žádoucí a umožnila rychlou a kvalitní reakci.
Dvořák zmiňuje charakteristiku společnosti a kvituje, že společnost chce dělat pozitivní PR
pro české porodnictví a možnost publikování oficiálních stanovisek odborné společnosti.
Pilka se dotazuje na financování – Dvořák informuje, že by šlo o financování částečným
sponzoringem (sponzor by ale nemohl prezentovat své produkty) a zbytek z peněz
společnosti. Feyereisl a Dvořák doporučují zkusmý provoz, Feyereisl navrhuje začít na 3
měsíce, Dvořák to navrhuje jen doporučit nastávajícím výboru. Procházka konstatuje, že jde o
běžnou praxi jiných společností. Výbor hlasováním souhlasí s návrhem pro příští výbor, aby
uzavřel smlouvu na zkusmý provoz.
12) Částečná úhrada přípravku Mirena v terapeutických indikacích
Firma Bayer požaduje pro určitou skupinu indikací částečnou úhradu. Dvořák konstatuje, že
indikace v SPC je, ale není si jistý, zda se touto cestou vydat. Tesař a Stará namítají, že tento
požadavek jde proti současnému vývoji. Unzeitig informuje, že revizní lékař má v současné
době možnost úhradu stanovit. Tesař konstatuje, že pokud jde o schvalování revizním
lékařem, půjde lékařům do ZUM. Stará nevidí smysl tohoto postupu. Feyereisl konstatuje, že
jde o hlavní problematiku ambulantních gynekologů. Dvořák žádá nejprve projednání na
výboru sekce. Nakonec výborem rozhodnuto o hlasování a hlasováno: 3 se zdrželi, ostatní
proti.
13) Žádost o prodloužení smlouvy o užívání claimu pro tampony OB (J+J)
Calda e-mailem komentoval potřebu pevných pravidel. Dvořák a ostatní konstatují, že není
nutné měnit současný stav. Výbor hlasováním souhlasí s prodloužením a Velebil osloví Caldu
se žádostí o vypracování jeho návrhu na pevná pravidla.
14) Žádost prof. Procházky – možnost publikací atestačních prací v časopise
Gynekologie a porodnictví
Procházka rozeslal žádost členům výboru ČGPS, konstatuje, že časopis Gynekologie a
porodnictví je zaměřen spíše na ambulantní gynekology, při atestacích viděl, že řada
atestačních prací je velmi kvalitních a nemůže být otisknuta v ČG, který je prestižní pro ty,
kteří potřebují impaktované práce. Dvořák velmi doporučuje, aby práce v GP byly uznávány
jako práce atestační. Pilka, pokud mluví za časopis, vidí konkurenci, pokud by měl mluvit za
AK, ta bude nová a bude nový vzdělávací program. Martan odmítá rozšiřování časopisů, které
by mohly otiskovat atestační práce a měly by být jen pro atestaci, vidí, že by tak bylo asi 6
časopisů. Dvořák konstatuje, že nejde o 6 časopisů, protože řada z nich postupně končí.
Calda komentuje, že závazným orgánem pro respektování je rada vlády pro vědu a výzkum.
Feyereisl informuje o praktickém schvalování na radě vlády, nevidí ale žádný problém
existence prestižního, pokud možno impaktovaného časopisu, současně pak prakticky
zaměřeného druhého pro potřeby více vzdělávací než vědecké. Dvořák souhlasí. Unzeitig se
domnívá, že jde o záležitost SORu. Pokud jde o radu vlády, na dotaz dr. Křepelky přišla
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odpověď, že tato rada byla od 1. 1. 2017 zrušena. Výbor hlasováním souhlasí s publikací dle
Procházkovy žádosti – 2 se zdrželi, ostatní pro.
15) Dotaz JUDr. Volákové – OSZ Most ohledně poskytování zdravotních služeb
Čepický poslal písemné stanovisko odkazující na právní problém. Dvořák i Unzeitig navrhují
odpovědět ve smyslu předchozích stanovisek výboru, odpověď připraví Nový, pošle mailem
ke schválení.
Tato odpověď byla následně schválena výborem a odeslána JUDr. Volákové:
Rozsah péče v oboru gynekologie a porodnictví je značně rozsáhlý a zahrnuje nejen
poskytování základní léčebně preventivní péče v oboru, ale také vysoce specializované péče
např. v oblastech cervikální patologie, urogynekologie, asistované reprodukce. Nedílnou
součástí ambulantní péče je rovněž provádění operačních zákroků, z nichž ty nejjednodušší
mohou být prováděny přímo v ambulanci, náročnější a rozsáhlejší vyžadují zákrokový sálek
či operační sál s lůžky. Rozsah péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních je dán
personálním (erudice a certifikace lékařů) a technickým vybavením (ambulance, sály, lůžka,
přístrojové vybavení), provozní řád podléhá schvalovacímu procesu orgány státní správy –
hygienická služba a krajský úřad.
Pokud jde o provádění umělého přerušení v ambulantním zařízení, k danému případu se výbor
nemůže vyjádřit, protože jde o právní záležitost a výbor nemá dostatečné informace a není
účastníkem řízení. Obecně ale lze konstatovat, že zákonná norma je zastaralá, nereflektuje na
změny, které jak provedení výkonu (zavedení miniinterrupce a medikamentózního ukončení
těhotenství), tak celá organizace zdravotnictví prodělala, používá nomenklaturu, která
neodpovídá skutečnosti – již neexistují ústavy národního zdraví ani okresní nebo krajský
odborník. Naše odborná společnost na tuto situaci dlouhodobě upozorňuje a ve snaze stanovit
rámec k poskytování výkonu umělého přerušení těhotenství reflektující současnou situaci
záležitost opakovaně projednávala na jednáních výboru společnosti a dospěla k závěru, že
tento výkon může být v rámci ambulantní péče poskytován v zařízeních, která mají zákrokový
sálek a lůžka. Naší snahou samozřejmě bude nadále požadovat na zákonodárcích, aby byly
právní normy aktualizovány.
16) Dotaz Mgr. Kateřina Gerö – odborník pro VŘ
Pro lůžková zařízení výbor schvaluje prim. Černého, pro ambulantní zařízení dr. Yvetu
Jandovou.
17) Dotaz MUDr.Pastorková - zdravotnická dokumentace lůžkového zařízení
Štěpán doporučuje odpovědět ve smylu, že je zákon o zdravotnické dokumentaci, který si
každé zdravotnické zařízení musí implementovat. Výbor souhlasí.
18) UZ vyšetření ve 20. týdnu gravidity
Dvořák připomíná diskrepanci mezi seznamem zdravotních výkonů (18.- 20. týden) a
doporučením UZ sekce k vyšetření 20. - 22. týden – dotaz bude předán sekci.
19) Připomínkové řízení na návrh změny vyhlášky č. 99/212 Sb. o požadavcích na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb – výbor bere na vědomí.
20) Různé:
- Žádost doc. Krofty o křest knihy – je diskutováno, že by bylo vhodnější v programu
před příslušnou sekcí, spíše než na galavečeru – výbor souhlasí s křtem, doc. Redecha
bude požádán, on rozhodne, kdy bude křest proveden.
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Žádost o zapojení do akce „ Den těhotenství“ – Unzeitig doporučuje odpovědět, že
celostátně nestačíme zařídit, proto se mají obrátit na jednotlivé porodnice, zda se
přidají.
Stará žádá o stanovisko, zda expertní kolposkopista může odmítnout vyšetření
pacientky odeslané ambulantním gynekologem. Za sekci kolposkopie a cervikální
patologie odpovídá Dvořák, že kolposkopický expert nemůže odmítnout objednané a
vyžádané vyšetření. Výbor souhlasí se stanoviskem Dvořáka. Ten dále konstatuje, že
se to týká i ostatních superkonziliárních vyšetření.
Dvořák předkládá nepřesné stanovisko tiskového mluvčího nemocnice (FN Ostrava)
k úhradě zavedení Mirény – předáno Unzeitigovi.
Procházka konstatuje, že v letošním roce má obor gynekologie a porodnictví
schválený pouze jeden grant. Unzeitig konstatuje, že nemáme vlastní grantovou
komisi, pokud nedojde ke změně, nemáme prakticky žádnou šanci tento stav změnit.
Martan konstatuje smutný fakt rivality českých pracovišť, kdy žádost o grant, který v
zahraničí obdrží samá A, je v ČR neudělen. Feyereisl informuje, že je sám v komisi
grantové agentury a nemá žádnou šanci to změnit.
Unzeitig se dotazuje, zda ještě existuje Dienstbierova komise, Feyereisl odpovídá, že
už téměř rok se tato komise nesešla.

Další jednání bude v rámci mezinárodní konference v Bratislavě 25. 5. 2017
V Praze 7. 3. 2017
Zapsal Jan Nový
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