Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 5. 11. 2019 v Praze
Praha, ÚPMD, Podolské nábř. 157
začátek jednání v 15,00 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.
MUDr. Jan Nový
MUDr. Alexandra Stará
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Přítomní členové revizní komise:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Omluvení členové výboru:
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Omluvení členové revizní komise:
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Prof. 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 04.11.2019 má ČGPS ČLS JEP 1924 členů. Byly projednány a hlasováním schváleny
přihlášky 18 žadatelů o členství, všichni MUDr. , dále budou uváděni bez titulů:
Bláhová Kateřina, Soušková Michaela, Dvořáková Dagmar, Emingr Michal, Kovářová
Veronika, Valachovič Martin, Boháčová Monika, Kůsová Magdalena, Kadyrová Mastura,
Hokerová Kateřina, Kandlová Lucie, Landfeld Miroslav, Hrochová Veronika, Straková
Andrea, Filipová Jana, Kučera Martin, Hobzová Pavlína, Navrátilová Daniela.
2) Technicko-organizační otázky, hospodaření, hospodaření časopisu Česká gynekologie
Velebil informuje, že celý měsíc listopad probíhají inventury, není proto možné nakupovat
majetek. Byla rozeslána návratka. Připomíná výše příspěvků, kdy částka za časopis činí 500,Kč, členský 800,- Kč, důchodci a ženy na mateřské platí 20 Kč ( tedy s časopisem 520,- Kč).

Proběhla plánovaná revize hospodaření, na základě příznivých výsledků Dvořák nevidí
nutnost členské příspěvky zvyšovat a navrhuje ponechat jejich současnou výši.
Velebil informuje, že dostal komentáře od členů výboru k návrhu na webové stránky, byli
osloveni sponzoři, ozvala se zatím jen firma Bayer, ale požaduje předvedení funkční
varianty návrhu. Velebil pana Pulgreta proto požádal, aby v dohledné době předložil
funkčnější návrh. Dvořák doporučuje pokračovat v jednání, přeje si posun a urychlení vývoje.
Sám se proto dotáže v Bayeru na jejich požadavky, protože bychom chtěli sponzoring na
rozjezd nových webových stránek, nikoliv pak na provoz funkčních, které by se měly již
obhospodařovat samy. Velebil pozve pana Pulgreta na příští jednání výboru.
Velebil předkládá rozbor hospodaření. V otázce osobních nákladů na sekretariáty a vědeckého
sekretáře je oproti roku 2017 pokles, cestovné ( na EBCOG a 1x za 3 roky FIGO ) klesly
výrazně, nájemné v roce 2019 v ÚPMD již účtováno nebude, v ostatních službách došlo
k výrazné úspoře. Náklady proti roku 2017 poklesly v r. 2018 cca o 1,4 milionu. V r. 2018 je
výsledek + 550.000. Převod do fondu JEP byl v r. 2017 v minusu, v r. 2018 cca 2,5 mil.
Kvalifikovaný odhad výsledků letošního hospodaření ČGPS předpokládá zůstatek cca 2,8
mil. Výsledek sekcí je meziročně plusový a fond narůstá, stav fondu sekcí je cca 2 mil.
Velebil připomíná, že podle stanov by měly přicházet na účet společnosti peníze za akce sekcí
a protože se tak neděje a výbor je ve vztahu k sekcím liberální, dochází k nedodržování
stanov, a proto doporučuje zvážit jejich změnu, aby tato liberálnost měla v nich oporu.
Dvořák komentuje, že se od stanov neodchylujeme, ale že sekce pořádají akce s nulovým
ziskem, proto od nich nejdou žádné finance do výboru. Dvořák a Unzeitig doporučují, aby
pokud dojde k otevření stanov, došlo v této oblasti k úpravě. Unzeitig informuje o praxi
FIGO, kdy z akcí pod hlavičkou FIGO jde platba nikoliv ze zisku, ale z příjmů. Hospodaření
časopisu – výnos oproti roku 2017 opět stoupl.
Dvořák na závěr hodnocení hospodaření konstatuje, že v roce 2017 byly mimořádné výdaje,
děkuje Unzeitigovi, že vznesl za revizní komisi připomínky a upozornil na nepříznivý vývoj,
následné úspory, které jsme provedli, byly více než dostatečné a vývoj směřuje k tomu, že se
finance na účtu budou kumulovat. Doporučuje proto po prvním kvartálu příštího roku
zhodnotit vývoj financí a přehodnotit jak investice , ale také možnosti opětného honorování
jednání výboru. Unzeitig doporučuje, aby byla zpráva hlasováním přijata výborem. Výbor
hlasování se zprávou o hospodaření souhlasí. Zkrácená zpráva bude přílohou zápisu.
3) Úkoly z minulého jednání
Většina úkolů byla splněna. Štěpán pracuje na znění textu doporučeného postupu postupu při
léčbě sterility, bude diskutován nejprve na jednání SAG, pak teprve předložen na jednání
výboru.
Velebil připravil přehled toho , co společnost zajišťuje pro sekce, jde o obsáhlý přehled
činností, výbor konstatuje, že značnou část z nich by bylo možno zpoplatnit. Nejprve ale
navrhuje svolat jednání s předsedy sekcí. Tesař připomíná, že členský příspěvek nepodléhá
zdanění, kdežto zisk ano. Velebil odpovídá, že ekonomické odd. ČLS s tím takto pracuje.
Soutěž o publikaci byla vypsána, je na webových stránkách.
Velebil připomíná kongres FIGO v Manile, bylo by možno se ucházet o pořádání kongresu
v r.2027 v ČR, FIGO čeká hlasování týkající se financí a stanov a vedení FIGO. Výbor
souhlasí s pověřením FIGO officera, aby zastupoval naší společnost. Vyřídí Velebil.
Velebil s MZ komunikoval, námitky a odpovědi odeslal.
Dále deslal stížnost firmě Axonia, která se omluvila.
4) Sjezd Karlovy Vary 2020
- Valné shromáždění, workshopy (změna stanov)

Dvořák se domnívá, že technická stránka je dobře připravena, zajištěno ubytování,
připraveny bloky, předběžná anonce už byla rozeslána a uveřejněna ve všech
dosažitelných periodicích i na Slovensku. Chybí ještě worshopy, nabízí úvahu o
ambulantní hysteroskopii life, ale náklady by byly enormní a vidí možnost pořádání
tohoto worshopu jen za podmínek sponzoringu výrobců. Je připravována nativní
mikroskopie a ultrazvukový worshop nebo dva ( předá SUD ), Martan s Feiereislem
připraví návrh na urogynekologický worshop, Dvořák se dotazuje na možnost z
oblasti operativy, ale vidí opět limitaci v nákladech, kolposkopický workshop je
technicky velmi obtížný, sekce se poradí, SPFM zhodnotí možnosti porodnického
workshopu, Měchurová zmiňuje dystokii ramének. Na Martanův dotaz Dvořák
odpovídá , že vyzvaný autor worshopu bude mít stejné podmínky (ubytování a
cestovné ) jako vyzvaný speaker.
5) EBCOG, FIGO, ENTOG
Feyereisl informuje, že 22.11. jede on, Velebil a Dvořák na jednání do Bruselu,
Velebil bude obhajovat své místo v exekutivě.
Position statement vakcinace v graviditě - Dvořák se dotazuje, zda nedat jako
přehledový článek do časopisu, Velebil doporučuje dát na webové stránky buď v
originále, dle Huvara i Unzeitiga v překladu. Dvořák považuje téma za zajímavé.
Velebil článek přeloží a pošle členům výboru.
Francie a Španělsko vystoupily z EBCOG.
Dvořák reaguje na výzvu z FIGO, aby nahlásil nominaci, hlasovat se bude na
jednání FIGO v Sydney, připomíná, že naposledy nám kandidatura unikla jen o 3
hlasy ve prospěch Itálie. Dvořák doporučuje obrátit se na Guarant Hospital,
jednání povedou Unzeitg s Dvořákem event. Feyereislem + Velebilem z pozice
EBCOG – první jednání zahájí Unzeitig, cestovní náklady mu budou hrazeny.
Výbor hlasováním souhlasí s podáním kandidatury.
Předseda ENTOG i Sekce gynekologů v přípravě je dr. Přáda, výbor čeká na
požadavky ze sekce, Martan předá dr. Přádovi nabídky na spolupráci a doporučuje
ho pozvat na příští jednání výboru.
6) SÚKL

Hlaváčková informuje o jednání na EMA, kde spolu s dr. Křepelkou navázali
bližší kontakt s národní zástupkyní. Srovnává složení Ovestinu a Linoladiolu. Dále
připomíná seminář dne 29.11.2019. Dvořák doporučuje, aby se Hlaváčková
pokusila dostat Monselovu pastu do lékopisu, protože jde o preparát, který je
nezaměnitelný. Hlaváčková konstatuje, že členové výboru jsou v otázce
spolupráce na požadavcích ze SUKLu pasivní. Dvořák doporučuje následující
postup – léky se týkají určité sekce, Hlaváčková pošle předsedovi sekce k
vyjádření, aby nemusela vše řešit sama.

7) MZ ČR
a) Dotazník ohledně zjišťování možnosti měření a kontroly kvality zdravotní péče
MZ zvyšuje důraz na měření kvality zdravotní péče, Velebil a Dvořák
připravili řadu podnětů, splnili úkol, ale pochybují, že to k něčemu pro nás
bude, plánovaný postup zřejmě povede jen ke zjištění frekvence výkonů,
Velebil bude dále v kontaktu s MZ a Kanceláří zdravotního pojištění a snaží se
vytěžit zatím alespoň minimum, tj. počet porodů.
b) Nominace členů do odborné komise pro změnu pohlaví – MUDr. Mirka Jonášová a
MUDr. Eva Šteflová

c) Vyjádření výboru ČGPS k nepodkročitelnému minimálnímu počtu porodů – na MZ
znovu začalo zaznívat, zda není možné snížit požadavek na počet porodů, Dvořák a
Feyereisl odeslali odpověď, že stanovisko odborné společnosti se nemění a požadavek
na 600 porodů za rok je minimální.
d) Screening karcinomu děložního hrdla
- vyjádření společnosti Českých patologů – hodnotí současný stav, konstatují výrazný
pokrok ve snižování incidence karcinomu hrdla a doporučují zachovat současný stav
a doplnit ve smyslu doporuční WHO zařazením screeningového odběru HPV ve 35 a
45 letech věku. Dvořák konstatuje, že pokud nebude tato úprava nadměrně
ekonomicky náročná – a to asi nebude - doporučí na ministerské komisi podpořit
stanovisko WHO. V souvislosti s tím Dvořák znovu konstatuje, že nám chybí data,
nepodařilo se spárovat ÚZIS s NOR. Výbor doporučuje, aby Dvořák na ministerské
komisi navrhl k současnému modelu přidat HPV DNA test ve 35 a 45 letech ženy.
Dvořák informuje, že dlouhodobě v rámci konference v Pyramidě se pracuje na
guidlines screeningu a managementu prekanceróz, vždy moderuje dr. Turyna, Dvořák
navrhuje, aby Turyna dostal pouvoir pro zpracování managementu a screeningu
prekanceróz hrdla. Výbor souhlasí.
e) Žádost o stanovisko, týkající se předepisování on-line receptu antikoncepce – Dvořák
odpověď napsal, již jsme v minulosti opakovaně informovali MZ, SÚKL, ČLK, máme
stanovisko, které konstatuje, že jde možná o postup non lege artis, ale nikdo nepodnikl
žádné právní kroky. Měchurová a Unzeitig navrhují znovu záležitost revokovat a
požádat předsednictvo ČLS JEP. Hlaváčková připomíná, že SÚKL má kompletní
údaje o všech receptech a může snadno kontrolovat toto pracoviště. Dvořák vyzývá,
aby dala podání na SÚKL. Konstatuje, že MZ vše o této události již ví.
f) Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice –
Materiál přišel dnes, připomínky poslat Dvořákovi, předat i k vyjádření SPFM a Sekci
infekčních nemocí – Velebil zařídí, spěchá, Dvořák musí odeslat do 20.11.
8) ČLS JEP
- Ochrana osobních dat a vývoj nového softwaru pro centrální evidence členů
Guarant Hospital poskytuje pro řadu odborných společností činnost sekretariátu,
členové nedali souhlas ke zpracování osobních údajů, nás se tato problematika netýká,
bereme na vědomí
9) Sekce
- přehled prací výboru společnosti pro sekce – viz výše
- Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny - požadavek o opětovné jmenovité uvádění
autorů "Doporučených postupů" v textu těchto dokumentů – prof. Pařízek opakovaně
poslal žádost, aby bylo jmenovité uvádění autorů. Výbor považuje formát
doporučeného postupu správný a řešení by viděl v přehledovém článku, který je
podkladem pro doporučený postup. Unzeitig doporučuje uvést pracovní skupinu.
Velebil zmiňuje ECOG bulletin a Royal College – na příští výbor přinese na
ukázku a výbor bude diskutovat příště
- Revize doporučeného postupu Porod mrtvého plodu – schválily jiež SPFM a SUD – výbor
hlasováním schvaluje.
10) Doporučené postupy
- Doporučený postup pro léčbu a prevenci nedostatku vitaminu D v oboru gynekologie
a porodnictví – již byla zakomponována připomínka Velebila z minulého jednání
výboru, Velebil nyní souhlasí, výbor hlasováním schvaluje. Po technických úpravách,
aby formálně odpovídal doporučenému postupu, bude zveřejněn.

-

Doporučený postup pro sledování pacientek po léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů
ženských pohlavních orgánů – zveřejněno na webových stránkách SUD a Velebil dá
na stránky společnosti

11) Žádost o projednání, podporu a schválení projektu „Surveillance trofoblastické nemoci
v ČR“ Dr. Turyna požádal o podporu projektu – výbor hlasováním souhlasí
12) Těhotenská průkazka
ˇLubušký a Procházka zpracují seznam položek, sekce pak předloží výboru
společnosti
13) Prof. Pilka – informace z jednání k problematice robotické chirurgie ze dne 15. 10. 2019
Na jednání se plátci dotazují, kde budou přístroje, co se na nich bude dělat –
indikace, limitace, úhrady, velký význam bude mít hodnocení kvality a efektivity a
bude následovat ještě dlouhá diskuse. Martan připomíná, že v současné době
přibývá operatérů, kteří budou umět laparoskopii a robotickou operaci, ale neumí
klasické operování – navrhoval by tedy worshopy na klasické operování.
14) Krajská hygienická stanice – dotazy na očkování proti pertusi
KHS se dotazovala v JM kraji na praxi v gynekologických ordinacích – Dvořák s
Unzeitigem odeslali stanovisko, výbor souhlasí
15) Žádost o záštitu nad kolokviem PragueONCO 2020
Každý rok jsme záštitu dali, stejně tak i nyní, výbor souhlasí.
16) Prodloužení smlouvy s Bolton Czechia
Velebil informuje, že jsme to již schválili, dotaz je, zda mohou s logem ČGPS
prodávat na Slovensku – jsou 2 návrhy – buď schválit nebo zpoplatnit, výbor
hlasováním souhlasí s původní částkou
17) Různé
- Prosba o nominaci odborníka na zdravotnické prostředky –
Výbor doporučuje nominaci dr. Tiso
- Dotaz MUDr. Jiří Nagy – dodávky Prostinu E2 – Hlaváčková požádala SÚKL, dostala
odpověď, že žádost byla předána příslušnému oddělení
- 2nd International Summit on Assisted Reproduction and Genetics in Israel, 24.- 26.
May – přišla žádost o anoncování našim prostřednictvím – týká se i řady dalších
organizaci – výbor nevidí důvod tyto akce anoncovat, pokud nejde o akci odborné
společnosti – nebudeme na podobné záležitosti reagovat
- Gardasil 9 je k dispozici díky mimořádnému stažení ze zemí, kde byl nadbytek
- Schváleny odměny pro asistentky předsedy a místopředsedy
V Praze 5.11.2019
Zapsal Jan Nový
Ověřili: MUDr. Olga Hlaváčková, doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

