Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 20. 6. 2019 v Bratislavě
Bratislava, Radisson Blu Carlton
začátek jednání v 18,00 hod.

Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Přítomní členové revizní komise:
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Omluvení členové výboru:
MUDr. Jan Nový
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Omluvení členové revizní komise:
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentky:

Anna Hajská
Mgr. Jitka Sobotková
1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 20. 6. 2019 má ČGPS ČLS JEP 1913 členů. Nebyla podána žádná nová
přihláška.
2) Technicko-organizační otázky, hospodaření, hospodaření časopisu Česká gynekologie
Hospodaření časopisu České gynekologie je uzavřeno.
3) Úkoly z minulého jednání
Dr. Velebil pokračuje v jednáních o přípravě nových webových stránek a finančních
podmínkách. V červenci proběhne další schůzka. Případná reklama na webových
stránkách musí být odsouhlasena výborem ČGPS.

4) Jednání s předsedy sekcí ČGPS ČLS JEP
Setkání se zástupci sekcí na minulém výboru bylo hodnoceno pozitivně. Byl podán
návrh, aby se tato setkání konala pravidelně jednou ročně. Dvořák s Velebilem
vypracují přehled toho, co vše zajišťuje výbor ČGPS pro jednotlivé sekce. Rovněž se
uvažuje o návrhu udělat změnu stanov.
Unzeitig navrhuje, aby členové Sekce gynekologů v přípravě měli redukci
účastnických poplatků o 50 - 67 %, výbor hlasováním schvaluje redukci 70 % na akce
sekcí – Velebil se obrátí na všechny sekce s touto žádostí výboru.
Připravovaná sekce pro antikoncepci má zatím 25 žádostí – Velebil doporučuje vznik
komise, výbor pověřuje Křepelku ke vzniku přípravného výboru komise, ohlásí se na
ČLS, až bude dostatek členů, přemění se na sekci a uspořádají se volby.
5) Společný sjezd ČGPS a SGPS Bratislava 2019
Dvořák hodnotí organizaci a program společné konference jako skvěle připravený,
registrováno je 1.300 lékařů, děkuje Procházkovi za jeho významný podíl. Jediným
slabým místem je nedostatečná inzerce workshopů, lékaři o nich prakticky nevěděli. Je
třeba vzít toto v potaz pro nastávající sjezd v r. 2020.
Čestné členství, které bylo uděleno doc. Redechovi, předá Dvořák v rámci
slavnostního galavečera.
6) Sjezd Karlovy Vary
7. společná konference ČGPS a SGPS se bude konat 4. – 7. 6. 2020 v hotelu Thermal.
Organizační zajištění G-Agency. Prezidentem sjezdu bude Dvořák, dále jsou navrženi
za českou stranu dr. Křepelka, za slovenskou doc. Korbeĺ a doc. Urdzik, předseda
vědecké rady za českou stranu M. Procházka. Téma sjezdu bude SOUČASNÉ
TRENDY GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ. První setkání pracovních skupin by
se mělo uskutečnit v srpnu t.r. Termín a místo budou upřesněny.
7) EBCOG, FIGO, ENTOG
Feyereisl informuje, že v roce 2019 končí ve funkci pověřeného komisaře pro
Evropskou akreditaci českých a slovenských pracovišť prof.Danko a je třeba
navrhnout jeho nástupce, což má být národností Čech, přičemž funkční období je
dvouleté. Dvořák navrhuje Feyereisla – výbor hlasováním schvaluje.
Kongres EBCOG – byla snaha předsedy EBCOG pořádat kongres každoročně,
vzhledem k mohutné vlně odporu členských zemí však zůstane konání jedenkráte za
dva roky – příští kongres se bude konat v roce 2020 v Bergenu. Byla schválena
pořádající agentura. Dle sdělení pokladníka EBCOG je finanční situace EBCOG
v deficitu z důvodu velice drahé agentury, která má na starosti webové stránky
EBCOG. Spolupráce s toto agenturou poběží ještě 3 měsíce pokud nebude ztráta. Poté
bude spolupráce převedena na sponzory.
Výbor souhlasí s návrhem Unzeitiga vyjádřit za ČGPS stanovisko, které bude Velebil
deklarovat na příští exekutivě s tím, že nesouhlasíme s částkami a vedením stávající
agentury a se způsobem výběru agentury, neboť vše bylo provedeno bez souhlasu
národních společností, tudíž se od takového postupu striktně distancujeme. Dále
Unzeitig navrhuje ve stejném duchu apelovat na Slováky.
Situace v EBCOG je nepřehledná, již vystoupila Francie a Španělsko, přičemž
předseda EBCOG je Francouz.
Feyereisl informuje, že v rámci minulého jednání výboru EBCOG vyjednával podporu
pro Velebila pro zvolení do Executivy EBCOG. Výbor vyjadřuje jednoznačnou
podporu pro Velebila.

Pilka se dotazuje, zda je možné, že by situaci v EBCOG mohl nějakým způsobem
ovlivnit BREXIT. Předseda se domnívá, že BREXIT situaci nijak neovlivní. Členy
EBCOG jsou i země mimo EU.
ENTOG. do funkce nastoupilo nové vedení, novým předseda gynekologů
v přípravě je zároveň předsedou ENTOG, je jím nově Dr. Přáda z VFN Praha.
Výbor tuto situaci kvituje a vyjadřuje novému vedení ENTOG podporu.
8) SÚKL
Návrh jednání se zástupci SÚKL – MZ ČR – ČGPS v otázkách dostupnosti léčiv. Byla
nominována reprezentativní skupina v zastoupení Hlaváčková, Skřivánek, Křepelka,
ev. Dvořák. Termín bude dohodnut.
Nedostupnost některých léčivých přípravků společnosti Bayer- výbor bere informaci
na vědomí.
9) MZ ČR
a) Tisková zpráva – V roce 2018 klesl počet předčasných porodů a císařských řezů,
ukázala data ze všech porodnic v ČR – data ukazují, že české porodnictví je na
světové špičce.
b) IPVZ – Vzdělávací programy - subspecializace
Do 30. 6. je termín předání všech materiálů na MZ ČR. Všechny programy jsou
odsouhlaseny, pouze je třeba upravit vzdělávací program nástavbového oboru
Reprodukční medicína. Na základě podmínek, které jsou stanoveny v ESHRE, doplnit
údaje. Uzavřená smlouva center a lůžkových zařízení ještě neznamená úzkou
spolupráci. Feyereisl zajistí doplnění a odeslání v termínu. Při vzdělávání v rámci
subspecializace budou započteny výkony absolvované dle elektivního modulu PACT v rámci
základního specializovaného výcviku gyn. por.

10) ÚZIS – Podnět Pracovní skupiny k porodnictví k publikování statistických dat
Výbor nedoporučuje publikaci statistických dat jednotlivých porodnic, pro laickou
veřejnost jsou zavádějící. Informace by se měly předávat na úrovni krajů. Je na
každém pracovišti, jaké informace zveřejnit. Výbor bere na vědomí stanovisko sekce,
do úrovně krajů není proti.
11) Doporučené postupy:
- Prof. Ryska - projekt Klinické doporučené postupy
Velebil bude připomínkovat stanovisko výboru – doporučené postupy by měly dělat
odborné společnosti a poté odsouhlasit ostatní subjekty.
- Aktualizované indikace neinvazivního prenatálního testování (NIPT)
- Komentáře Společnosti lékařské genetiky a genomiky k revidovanému (1/2019)
dokumentu „Zásady dispenzární péče v těhotenství“
Není důvod měnit doporučený postup „Zásady dispenzární péče v těhotenství“. Budou
probíhat další jednání, na kterých by se měla dohodnout jasná definice.
- Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém
trimestru těhotenství.
Výbor ČGPS nedostal od Společnosti lékařské genetiky podklady, které již dlouho
požadujeme. Bez jasné definice toho, co má být hrazeno z veřejných prostředků a
odstranění neodůvodnitelných regionálních rozdílů ve vykazování jednotlivých
pracovišť je posun v jednáních obtížně představitelný. Jednat budou dál Procházka a
Dvořák, při větších delegacích ještě Měchurová a Nový.

12) Různé
- těhotenská průkazka - návrh – předá se SPFM – zajistí Velebil
Výbor navrhuje, aby se používaly průkazky oponované ČGPS. Na trhu jsou různá
vydání. Padl návrh udělat novou verzi poslední schválené průkazky.
- nominace člena komise na výběrové jednání 25. července 2019 v Olomouci – jednání
se zúčastní Pilka
- oběti trestných sexuálních činů a domácího násilí
Výbor uvítá nabízenou spolupráci s L. Hrdou a Velebil ji osloví ohledně přednášky.

Příští jednání výboru bude 17. září 2019 v 15.00 hod. v ÚPMD Praha.

Zapsal: Martin Procházka
Ověřili: Olga Hlaváčková, Vít Unzeitig

