Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
7. 6. 2018 v 16,00 hod., hotel Holiday Inn, Brno
Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

MUDr. Jan Nový
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.

Přítomní členové revizní komise:
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Omluvení členové výboru:
MUDr. Olga Hlaváčková
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentky:
Mgr. Jitka Sobotková
Anna Hajská

Program:
1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 6. 6. 2018 má ČGPS ČLS JEP 1903 členů. Byly projednány a hlasováním schváleny
přihlášky 9 žadatelů o členství – Mgr. Vasina Liudmila. všichni ostatní MUDr., dále budou
uváděni bez titulů: Buláková Sabina, Hofmanová Barbora, Krejčičková Lea, Lajtman Erik,
Ph.D., MPH, Podráská Simona, Staňková Chromjáková Silvie, Šinská Alexandra.
2) Technicko-organizační otázky, hospodaření
Na doporučení revizní komise požádal Velebil ČLS JEP o podrobné hospodaření, zatím
nedošlo. Velebil prověřoval žádost o prominutí členského příspěvku doc. Šukovi – jde o
dvě otázky - členský příspěvek za důchodce a platbu za časopis. Dvořák doporučuje
příspěvek ve výši 20,- Kč, pokud bude chtít doc. ŠUK časopis, požádá o něj. Výbor
souhlasí.
3) Úkoly z minulého jednání, připomínka k zápisu
Odvolání ing. Švecové – Velebil paní inženýrce odpověděl ve smyslu rozhodnutí minulého
výboru, ing. Švecová se dotázala, kam se může odvolat – výbor doporučil odvolání k revizní
komisi. Velebil odpoví.

Na MZ odesláno doporučení obrátit se na Sexuologický ústav.
Úkoly byly splněny.
Zatím nepřišla odpověď na dotaz stanoviska nemocničních gynekologů k otázce
doporučeného postupu hypertenze v těhotenství.
Volební komise a volby do sekce gynekologů v přípravě jsou připraveny, výbor rozhoduje
o termínu 15. 6. - 15. 7.
S Mgr. Ucháčem se jednalo.
Stížnost dr. Daňkové je předána SPFM - Dvořák doporučuje, aby stanovisko vypracoval
výbor a jeho jménem odpověděl místopředseda sekce.
Bayer byl požádán o doplnění informací o preparátu k žádosti o pečeť. Dvořák konstatuje,
že jde o preparát na úrovni jiných přípravků tohoto typu. Unzeitig namítá, že nelze použít
formulaci, že přípravek léčí, dále dodává, že elevace pH ještě nespecifikuje typ onemocnění
a formulace je trochu zavádějící. Špaček se domnívá, že určitý očekávaný přínos přípravku
je možný. Skřivánek je pro udělení pečetě, přestože název je pro něho trochu zavádějící.
Hlasováním schváleno.
Dvořák připomíná dopis prof. Cvachovce, k němuž se nešlo vzhledem k časovému termínu
vyjádřit. Na příští jednání se výbor připraví na odpověď.
Velebil rozeslal členům výboru upřesnění provozu gynekologické části nemocnice
Rumburk. Dvořák shrnuje informace. Štěpán připomíná, že o rozsahu péče ve ZZ rozhoduje
zřizovatel, připomíná existenci tzv. jednotného lůžkového fondu. Výbor má tedy jedinou
možnost – vyjádřit se k odborné způsobilosti lékařů poskytujících péči v daném oboru.
Martan dodává, že není jasné, proč se touto záležitostí výbor má zabývat.
Výbor bere dané řešení na vědomí.
Z MZ přišla kladná odpověď na požadavek o zařazení nových výkonů až po konzultaci
s příslušnou odbornou společností. Dvořák doporučuje požádat, aby u výkonů týkajících se
péče o těhotné, které předkládá jiná odbornost, byla minimálně jako oponent označena naše
odbornost a byla konzultována.
Na dotaz o možnosti změny zákona o pohřebnictví přišla odpověď JUDr. Macha – ČLK
nemá možnost zákonodárné iniciativy, je nutno se obrátit na ty, kteří tuto schopnost mají –
vláda, poslanci, senátoři. Dvořák konstatuje, že jde o dlouhou a velmi komplikovanou
cestu. Skřivánek dodává, že podle církevního práva nelze křtít missed ab. a připomíná
možnost odeslání všech produktů koncepce na histologii.
4) Společný sjezd ČGPS a SGPS Brno 2018 a příprava sjezdu 2019
Termín příštího sjezdu je 20. - 23. 6. 2019 – již objednán.
Dvořák navrhuje téma kontroverzí.
Výbor navrhuje prezidenta z naší strany – Martin Procházka.
Za ambulantní složku viceprezident – Tomáš Malík.
5) EBCOG, FIGO
V termínu květen až září 2018 proběhne on paper vizitace 3 pracovišť – viz min. zápis.
Byl dán požadavek EBCOG na sjednocení postupů v postgraduálním vzdělávání v EU,
požadavky byly předány i akreditační komisi MZ ČR. Velebil byl požádán o vizitaci on
paper v Debrecenu.
Unzeitig sděluje, že MZ velmi tlačí, aby do konce června byly ukončeny vzdělávací
programy. Požaduje, aby všichni členové AK dostali k dispozici materiál EBCOG, aby
nikoliv v základním kmeni, ale ke specializacím bylo možno ještě něco doplnit.
Byla odeslána oficiální nominace ČR do FIGO Executive Board.

6) EURAPAG – dopis presidenta Paula Wooda
Dvořák čte dopis prof. Wooda, který asi nepochopil reálný stav v ČR. Velebil odpoví
vysvětlujícím dopisem.
7) MZ ČR
a) Zaslání návrhu Registračního listu zdravotního výkonu 63704 – „Porada spojená
s vysvětlením medicínských, psychických a sociálních aspektů umělého ukončení
těhotenství“ – Velebil odeslal formulaci výkonu do pracovní skupiny.
b) Jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů 28. 6. 2018.
Ve 14 hod se bude probírat výkon „Porada spojená s vysvětlením medicínských,
psychických a sociálních aspektů umělého ukončení těhotenství“.
O účast na jednání požádá výbor prim. Kolaříka nebo dr. Tiso.
Dvořák osobně odeslal dopis ing. Rögnerové s požadavkem na zvýšení kvalifikace
lékaře k výkonům z L2 na L3 a nechápe, proč se tak nestalo - vznese dotaz.
- Směrnice ČLS JEP č. 1/2018 „O ochraně a zpracování osobních údajů“
Velebil informuje o požadavcích GDPR týkajících se naší odborné společnosti. Hlavní
oblast týkající se práce společnosti jsou přihlášky nových členů.
- zdravotní výkon 63415 a kolize certifikátů pro jeho vykazování
ČLS JEP dává za pravdu našemu stanovisku a upřednostňovány budou certifikáty
vydávané společností, která je nositelem odbornosti - nově pouze certifikáty ČGPS.
Dopis bude zveřejněn na webových stránkách a v časopise. Stará připomíná význam
tohoto stanoviska pro ty, kteří uvažují o založení společnosti vně ČGPS a upozorňuje
na to, že jejich názor nebude mít váhu názoru odborné společnosti.
8) Sekce
- akce sekcí ČGPS
Řada sekcí se ohradila proti rozhodnutí výboru ČGPS o úhradě 15.000,- Kč. Velebil
odpoví, že podle stanov má sekce povinnost uspořádat každý rok akci. Jinak výbor
konstatuje, že vnímá existenci sekcí, které nepovažují práci výboru pro ně za důležitou.
Výbor konstatuje, že je na sekci, jak se k platbě postaví a výbor pak bude postupovat
podle stanov. Unzeitig doporučuje jednání s předsedy sekcí, Dvořák doporučuje jejich
pozvání na výbor společnosti – Velebil je pozve (buď předsedu nebo pověřeného člena
výboru sekce) na jednání výboru společnosti. Velebil připomíná, že jsou sekce, které
pořádají velké akce, jejichž hospodaření jde mimo účetnictví společnosti, přesto
deklarují ztrátu a tu pak musí platit výbor společnosti. Dvořák doporučuje, aby na příští
jednání přišli pozvaní zástupci sekcí. Martan konstatuje, že 1. výbory sekcí se musí
sejít, 2. členové sekcí musí být členy ČGPS, 3. lze jednat o individuálních částkách pro
malé sekce. Dvořák s Velebilem připraví dopis.
- Výsledky voleb do Onkogynekologické sekce.
- Výsledky voleb Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny.
Výbor bere na vědomí a gratuluje všem zvoleným.
- Unzeitig připomíná, že probíhají další volby – nyní se budou počítat výsledky sekce pro
otázky menopauzy. V průběhu voleb do SUD jsou určité nedostatky, revizní komise dá
do zápisu své stanovisko.
- Procházka a Dvořák konstatují, že u voleb do velkých sekcí jsou kolonky i písmo
velmi malé, což činí technický problém je dobře přečíst a jednoduše označit.
9) Doporučené postupy
- Doporučený postup – „Hypertenzní onemocnění v těhotenství“

Procházka sděluje, že výbor sekce projednal připomínky SAG, čeká se ještě na
stanovisko SGPLZ. Dvořák komentuje, že vyšel materiál, který byl distribuován ve
smyslu schválení výborem SAG a ČGPS – to se stát nemělo a nemělo by se to stát nikdy
příště. Feyereisl konstatuje, že materiál neprošel kompletním schválením a bude vydán,
až schválení proběhne. Pro příště Dvořák doporučuje, aby v budoucnu každý materiál
mohl být vydán až poté, co ho umístí vědecký sekretář na webové stránky společnosti.
-

Metodický pokyn „Farmakologické ukončení těhotenství do 49. dne amenorey“ - revize
materiálu Management umělého ukončení těhotenství farmakologickou metodou,
nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů v České republice.
Vznikl materiál původní skupiny autorů, Dvořák komentuje, že je podepsán předseda
odborné společnosti, ten by měl zmizet, aby to mělo formu doporučeného postupu a tu
by měly mít všechny doporučené postupy další.
Unzeitig připomíná, že nemůžeme vydávat metodické pokyny, ale pouze doporučené
postupy – Velebil vyřídí.

10) Dopis Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků ohledně časopisu Gynekologie a
porodnictví
Členové výboru dostali k dispozici komunikace mezi předsedou SNGP a vědeckým
sekretářem a předsedou odborné společnosti. Unzeitig připomíná, že společnost musí
dostávat fakturu od vydavatele – Velebil odpovídá, že v tomto případě to tak je a je to zcela
průhledné. Výbor počká na poslední reakci předsedy SNGP. Podpora ČGPS časopisu
Gynekologie a porodnictví spočívá pouze v úhradě distribuce periodika nemocničním
gynekologům. Pokud bude jednoznačně požádáno o zrušení podpory časopisu GP ze strany
SNGP, přestane být tento časopis nemocničním lékařům bezplatně plošně distribuován.
Pokud ho někdo bude chtít, individuálně si ho objedná a zaplatí.
Šimetka se dotazuje, zda nejde pouze o obavu z konkurence.
Unzeitig doporučuje přesnou diferenciaci časopisů - ČG pro zásadní sdělení, novinky a
výzkum, GP pro praxi. Procházka odpovídá, že přesně tak to je. Jinak upozorňuje, že
vznikají další periodika nebo se revitalizují minulá, týkající se problematiky našeho oboru.
11) Žádost firmy Bolton Czechia o prodloužení smlouvy na produkty intimní hygieny Chilly
Intima
Výbor hlasováním souhlasí s prodlouženími.
12) Problematika vyšetření oGTT u těhotných
Materiál předán k projednání SPFM a výbor společnosti projedná na dalším jednání.
13) Různé :
Měchurová připomíná, že do zápisu k bodu 10 je třeba změnit doporučené postupy na
doporučený postup“…
Stará požaduje vyjádření k věkové hranici pro genetické vyšetření těhotných. Výbor
požádá o stanovisko výbor SLG.
Příští jednání bude v Praze dne 11. září 2018 od 15-ti hodin.
V Brně 7. 6. 2018
Zapsal Jan Nový
Ověřili: Vít Unzeitig 25.8.2018

Martin Procházka 21.8.2018

