Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 17. 1. 2019 v Brně
Hotel International, Husova 16, Brno
začátek jednání ve 13,00hod.

Přítomní členové výboru:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
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.

Přítomní členové revizní komise:
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Omluvení členové výboru:
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
Omluvení členové revizní komise:
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentka:

Mgr. Jitka Sobotková
Anna Hajská

1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 14. 1. 2019 má ČGPS ČLS JEP 1902 členů. Bylyprojednány a
hlasovánímschválenypřihlášky 26 žadatelů o členství – všichniMUDr.,
dálebudouuváděnibeztitulů: Andrášová Martina, Cibulka Jan, Dvořák Jan, Greguš Jan,
HajdaŠimon, Havránek Emil, Heidlerová Elka, KlajblováSoňa, Klanicová Petra, Krutská
Ludmila, KučerováMagdaléna, KuchařováTáňa, Mikysková Iva, Miřátská Pavla, Ondrová
Sabina, PaniškinLukáš, Pasnišin Veronika, Sisková Ingrid, Smrčina Jan, Suchánková Eva,
Ščamborová Eva, ŠmrhováViktorie, Tesaříková Tereza, Utracka Erika, Verner Miroslav,
VojtěchJiří.

Velebil se dotáže na bližšíúdaježadatele Dr. Ing. BinekBedřich – v
případědodrženístanovhlasovánímrovněžschválen.

2) Technicko-organizační otázky, hospodaření, hospodaření časopisu Česká gynekologie
Dvořák informuje, že předseda s místopředsedou se sešli s předsedou revizní komise nad
finančním hospodařením roku 2017. Byly zhodnoceny jednorázové platby a odhad
financí na rok 2019 a budou přijata následná opatření – jednání výboru nebude finančně
odměňováno, nájemné v ÚPMD nebude hrazeno (na sekretariátu v Brně se nájem nikdy
neplatil, i když byl schválen), sekretářky nebudou dostávat odměny, ušetří se za telefony a
cestovné, snížily se platby do EBCOG. Bilanci roku 2018 lze očekávat asi v květnu, pak
dojde k upřesnění.
Velebil informuje o bezproblémovém průběhu inventarizace, podle údajů z návratek
zůstává stejná výše členských příspěvků do sekcí a předkládá rámcový plán rozpočtu.
Unzeitig komentuje, že podstatnou část členského příspěvku činí předplatné časopisu.
Dvořák konstatuje, že na základě předložených údajů není nutno přistoupit k žádné další
změně.
Pilka předkládá zprávu o hospodaření časopisu Česká gynekologie (všichni dostali k
dispozici), pozitivně hodnotí platební morálku členů. Dvořák konstatuje, že předplatné
jako součást členského příspěvku přispělo ke stabilizaci časopisu a pozitivně hodnotí
loňský výnos. Výbor hlasováním rozhoduje, že polovinu výnosu rozdělí šéfredaktor
členům redakční rady, polovina bude příjmem výboru.
3) Úkoly z minulého jednání
Velebil konstatuje, že všechny úkoly byly splněny, jen stále zůstává nevyřešena otázka
pozvání předsedů sekcí.
4) Společný sjezd ČGPS a SGPS Bratislava 2019
- finanční analýza konference v Brně
Přišel výsledek auditu, čistý zisk dosáhl rekordní výše, slovenská strana obdrží podle dohody
300 tisíc Kč. Dvořák konstatuje, že tento výsledek je nad očekávání dobrý a nelze
předpokládat, že se bude ještě někdy příště opakovat. Skřivánek informuje, že podstatná
složka výnosu je tvořena účastnickými poplatky, zlepšení výnosu je možno dosáhnout jen
zvýšením účastnického poplatku. Huvar upozorňuje, že částka nesmí dosáhnout výše, která
bude od účasti na konferenci odrazovat. Souhlasí, ale konstatuje, že stále ještě zůstáváme po
stránce účastnického poplatku laciní i ve srovnání se sjezdem na Slovensku. Společné
konference pak považuje za správnou cestu.
- příprava konference v Bratislavě
Procházka informuje o přípravě, koordinátorech, zprávy jsou již na webu. Jsou diskutována
jména koordinátorů, Štěpán má připomínky ke koordinátorům z bloku reprodukční medicíny.
Dvořák konstatuje, že výběr koordinátorů je plně v kompetenci prezidentů, případné
připomínky je nutno řešit s nimi. Dále dodává, že je nutno na programu pracovat z české
strany. Na základě zkušeností z minulé konference budou přednášky lékařů v přípravě v
hlavním bloku, protože byla v samostatné sekci malá účast a její členové chodili na hlavní
program.

5) EBCOG, FIGO
Feyereisl informuje, že probíhá akreditace „on paper“ v ÚPMD, Na Bulovce a ve FN Brno. V
letošním roce čeká reakreditace pracoviště ve Zlíně a v Ostravě. Včas přijde upozornění, aby
byla pracoviště připravena.
Proběhne jednání exekutivy EBCOG i jednání komisí, největším problémem současné doby je
implementace EBCOG paktu do našeho vzdělávacího programu.
Velebil informuje o fellowshipech pro mladé lékaře, formulář je na webových stránkách a
deadline je 1. 3. 2019
Dvořák vnímá se smíšenými pocity směřování nového vedení EBCOG, připadá mu, že se
stává více autoritářským a začíná se ubírat více komerční cestou, např. místa pro kongresy má
vybírat agentura a členské státy nemají hlasovat, řada rozhodnutí má být spíše oznamována
než diskutována a hlasována. Unzeitig dodává, že podobný vývoj probíhá i ve FIGO, kdy
organizační komise vybere 5 míst, o nichž se pak hlasuje. Dvořák a Velebil informují, že
zaznívají na činnost EBCOG četné kritické hlasy. Unzeitig shrnuje fungování EBCOG od
začátku (cesta od sjednocování a práce pro jednotlivé státy) až k současnému direktivnímu
postoji. Feyereisl dodává, že došlo ke generační obměně, tato změna však přináší větší důraz
na ekonomiku a vede ke ztrátě demokracie. Dvořák vnímá, že direktivní přístup může vést
nakonec k vystoupení některých členských zemí z organizace, což si nikdo z nás zatím
nepřeje.
Výbor doporučuje, aby se nezvyšoval počet sjezdů EBCOG.
6) ENTOG
Dvořák odkazuje na stránky www.entog.eu
Výbor ČGPS se rozhodl, že nadále český ENTOG podporovat nebude (řadu měsíců nedostal
odpovědi na položené otázky, ENTOG ČR nijak nekomunikuje ...), ale bude podporovat sekci
lékařů ve specializační přípravě. Její výbor byl zvolen, ale zatím se neozval. Unzeitig
navrhuje ještě v letošním roku být k sekci shovívavý ve smyslu zachování stávajících
benefitů, Dvořák a výbor souhlasí.
7) SÚKL
Hlaváčková informuje o dotazu na preparát Climen. Starápři pomíná, že mizí z trhu základní
hormonální léky pro gynekologii. Výbor doporučuje, ať Hlaváčková odpoví, že by nebylo
vhodné tento preparát z trhu ztratit.
8) MZ ČR
a) Screeningové programy
- nádoru děložního hrdla
- nádorů prsu
Dvořák informuje, že běží 3 komise (ještě kolorektální karcinom), ale došlo ke
změně jejich statusu, proto se očekává změna jejich složení, bližší informace
zatím nejsou. Dvořák ke změně statusu komisí napsal rozpor. MZ uvažuje, že
nebude nadále udělovat akreditace pro screeningová pracoviště. Dvořák dále

komentuje, že cítí silný komerční tlak na vytváření nových preventivních
programů. Dvořák a výbor konstatují, že podpoříme vše, co bude přínosem a bude
finančně přijatelné. Za základní problém screeningových programů považuje
výbor rezistentní populaci, která na vyšetření nechodí, nikoliv potřebu změny
metody nebo intervalu vyšetření.
- UZ screening II. trimestru
K tomuto vyšetření existují 2 registrační listy, list původní a druhý kompletně
přepracovaný, který byl schválen v pracovní skupině, ale nebyl zveřejněn. Tiskový
mluvčí VZP již do médií oznámil, co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale
existuje kolize s nevydáním inovovaného registračního listu. Dvořák požádá předsedu
výboru SUD, aby znovu podal žádost na pracovní skupinu o nové schválení tohoto
inovovaného listu. Nový předá informaci. Stará komentuje zkušenosti z praxe a žádá, aby
v rámci nastolování pořádku kód 63415 nebyl sdílen genetickými pracovišti a zůstal
pouze pro odbornost gynekologie a porodnictví.
b) Zprávy z Akreditační komise MZ ČR
Unzeitig informuje, že AK dokončila přípravu nového programu. Ten má 2 části –
kmenovou a specializační. Kmenová část již byla schválena a vydána ve věstníku,
specializovaná vyjde asi v březnu t.r. Implementace doporučení EBCOG do našeho
programu byla velmi podrobně diskutována členy Akreditační komise, kteří přijali
jednomyslné rozhodnutí a předložili MZ ČR návrh specializačního programu, který
v maximální míře zahrnuje nová doporučení EBCOG tak, aby nenarušila systém
postgraduálního vzdělávání i centralizace pacientů v ČR. Pro ambulantní pracoviště
v novém programu vypadl z požadavků mikroskop, k probíhajícímu vzdělávání původní
akreditace platí, pro nově zařazené školence bude nutno akreditaci obnovit. Školenci
zařazení 2011 - 12 mohou požádat o přechod na vzor 2017. Vzdělávací rada MZ bude
schvalovat vzdělávací program schválený akreditační komisí asi v únoru 2019. Velebil
informuje, že se opakovaně k implementaci mohl vyjadřovat, a byl spokojen, že by náš
program mohl velmi dobře být kompatibilní s požadavky EBCOG.
c) Spolupráce praktických lékařů a onkologů
Vzhledem k rostoucímu počtu onkologických onemocnění a zlepšení kvality jejich léčby
došlo k jednání a dohodě vedení onkologů a praktických lékařů na dispensarizaci
onkologických onemocnění praktickými lékaři. Dvořák cituje části týkající se
dispensarizace gynekologických malignit a vznesl námitku, ale tento materiál již vyšel a
byl prezentován ministrem. Dvořák jednal s vedením praktických lékařů, ti samozřejmě
nemají zájem o vyšetřování ženských malignit a prekanceróz, napsal ministrovi, ve
stejném smyslu intervenoval i prof. Cibula a požádáme o sdílení kódů na pracovní
skupině, připraví Velebil a Hajská. Prof. Cibula už komunikuje s doc. Prausovou a
společně připraví stručný návod pro gynekologickou dispensarizaci. Pilka informuje o
nesouladu ve výboru onkogynekologické sekce, většina členů se domnívá, že vypracuje
vlastní guidelines, které pak poskytneme onkologické společnosti. Doporučeno řešit ve
výboru Onkogynekologické sekce a poté výbor ČGPS informovat.
d) Informace k překladům dokumentů WHO týkající se porodní péče
Velebil konstatuje, že materiál byl plný nepřesností, na novém překladu se pracuje a pak
bude předán k vyjádření. V současné době probíhá jeho revize porodními asistentkami.

e) Úprava části vyhl. 134/1997 Sb. - Problematika k vykazování kódů pro
vyhodnocování cervikovaginální cytologie
Po našem zásahu došlo ke stažení žádosti. Stará se domnívá, že by náš zástupce měl
chodit na jednání pracovní skupiny. Dvořák požádá VZP o programy jednání pracovních
skupin,na které budeme chodit tehdy, bude-li se nás projednávaná problematika týkat.
f) Připomínky k Zákonu o elektronizaci zdravotnictví
Dvořák konstatuje, že nemáme schopnosti obsáhlejší návrhy prozkoumat, spíše by to
bylo na práci advokátní kanceláře. Velebil požádá ČLS, aby nám návrhy posílala v
plném znění, nejlépe již s komentářem právní kanceláře.
g) Návrhy na snížení administrativní zátěže poskytovatelů zdravotní péče
Přišla řada připomínek z členské základny, byly předány Velebilovi, ten odešle
stanovisko na MZ. Výbor požaduje, aby byla důkladně sledována činnost a efektivita
aktivit ÚZIS. Velebil napíše ministrovi, že nejsme vůbec informování o činnosti centra
pro screeningové programy a o tvorbě doporučených postupů, které bez supervize naší
odborné společnosti mohou vést k plýtvání veřejnými prostředky.
h) Vyhláška č. 306/2012 – Syfilis
Máme opakovaně připomínky k rozsahu vyšetřování, Stará připomíná, že jde o
vyhlášku týkající se předcházení infekčním nemocem. Velebil pošle zásadní
připomínku výboru ČGPS – paragraf. 7 čl. 3, s požadavkem ponechat jen odběr krve
na vyšetření syfilis v I. trimestru a požadavkem vyřadit hlášení chlamydií.
i) Mužská sterilizace – Výbor konstatuje, že v našich podmínkách je nesmysl, aby
gynekolog prováděl sterilizaci mužů.
j) Skupina pro tvorbu doporučených postupů
Na MZ je vytvořena skupina pro tvorbu doporučených postupů, nebyli jsme osloveni
a ani tam nemáme žádného zástupce. Skupinu vede prof. Ryska, nabídneme
spolupráci. Zprocesuje Velebil. Dále řada členů výboru komentuje mimořádný
rozmach ÚZIS, dle názorů nejen našich, ale mnohých dalších odborných společností
dochází k potlačování jejich role ve prospěch ÚZIS, jemuž řada kompetencí podle
nich nepřísluší. Velebil komentuje, že ÚZIS deklaruje také spolupráci se zahraničními
odbornými společnostmi.Velebil připraví stanovisko výboru, který předá MZ i ČLS
JEP.
k) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do
Národního zdravotního informačního systému
Výbor považuje změnu jednoznačně za zbytnou, současná situace je zcela dostačující.
9) ČLS JEP
- Volební Sjezd ČLS JEP 22.1. 2019
Delegátem bude letos jen Feyereisl, Dvořák konstatuje, že je škoda, že jsme nenavrhli
kandidáta do představenstva. Unzeitig a Dvořák doporučují do diskuse věcný námět v
následujícím smyslu: když přispíváme finančně, měla by ČLS JEP poskytovat větší
servis, především v oblasti právních služeb.

10) Memorandum o spoluprácigynekologie
Výbor konstatuje, že se podařilo uvést do systému upevnění spolupráce ambulantních
a lůžkových zařízení stanovením povinnosti gynekologa 5 let po atestaci se podílet na
službách v lůžkových zařízeních a jejich provozu.
11) Sekce
- Hospodaření sekcí – pozvání předsedů sekcí
Na některé z příštích jednání budou pozváni předsedové sekcí k projednání technicko –
organizačníchzáležitostí - ekonomika, odborné výstupy a akce, spolupráce sekce a
odborné společnosti, dodržování stanov apod. Velebil a Dvořák zváží vhodný termín
tohoto jednání a budou s předstihem informovat předsedy všech sekcí ČGPS i členy
výboru.
-

-

-

Velebil informuje o připravovaných volbách do 2 sekcí:březen – duben Sekce
gynekologie dětí a dospívajících, volební komise Unzeitig, Huvar + zástupce sekce, v
červnu Sekce pro gynekologickou endokrinologii, volební komise Špaček, Štěpán +
zástupce sekce.
Zítra bude jednání nového výboru Sekce urogynekologické a následně bude
publikován protokol o výsledku voleb.
Stále není výbor a předseda sekce lékařů v přípravě – zajistí Procházka.
Zápis z jednání volební komise výboru Sekce pro otázky menopauzy – zvoleni Fait,
Jeníček, Rešlová, Koliba, Hořejší, Koliba jr, Chmel.
Žádost UZ sekce o změnu náplně kódu 63411 – viz výše.
Žádost dr. Šenkeříka o zvážení možnosti nominace zástupce dětské
gynekologie.Výbor bere na vědomí – vzhledem k tomu, že nedoporučujeme vznik
subspecializace gynekologie dětí a dospívajících, nebudeme nikoho nominovat. Půjde
asi o záležitost Společnosti dětské gynekologie.
Vznik sekce pro antikoncepci a plánované rodičovství – Velebil sděluje podmínky pro
vznik sekce.Dvořák se dotazuje, jak se přihlásit do sekce, která není ustanovena.
Unzeitig navrhuje, ať dr. Křepelka napíše výzvu. Velebil pak bude shromažďovat
zájemce - až jich bude 50, sekce oficiálně vznikne. Výbor souhlasí

12) Doporučené postupy
a) Revize DP

-

-

Výbor rozhoduje, že všechny doporučené postupy musí mít stejný formát, musí být
schválené výborem a jako první vyvěšeny na webu odborné společnosti.
Doporučený postup „Management hypertenzních onemocnění v těhotenství“- výbor
souhlasí.
Doporučený postup „Zásady dispenzární péče v těhotenství
Dvořák doporučuje vrátit text – bimanuální vyšetření dle zvážení lékaře, k vyšetření
syfilis přidat – odborná společnost nepovažuje toto vyšetření za indikované, formulace
od 34. týdne a 1-2 týdny – výbor schvaluje s touto úpravou.
Doporučený postup – „Pravidelná UZ vyšetření v průběhu prenatální péče“ –
schváleno.
Doporučený postup „Potermínové těhotenství“.Doporučeno ponechat bimanuální
vyšetření nebo cervikometrii dle zvážení lékaře – výbor schvaluje s touto úpravou.
Doporučený postup „Gestační diabetes mellitus“ – schváleno.

-

-

Doporučený postup „Podrobné hodnocení morfologie plodu při UZ vyšetření ve 20. –
22. týdnu těhotenství“ – výbor souhlasí.
Doporučený postup při diagnostice neplodného páru - doporučujeme upravit. Velebil
odpoví, že výbor doporučuje zejména doplnit, co a jak dlouho může léčit ambulantní
gynekolog a koho má poslat do centra. Dále výbor konstatuje, že sekce vypracovala
tento postup na žádost VZP a zveřejnila ho s tím, že jde o doporučený postup ČGPS,
přestože nebyl výborem společnosti schválen. Tato situace bohužel nenastala poprvé,
výbor proto důrazně upozorňuje na dodržení správného postupu – zveřejnění až po
schválení výborem ČGPS.
Návrhy jakýchkoliv změn ze strany sekcí musí být projednány a odsouhlaseny
výborem ČGPS ČLS JEP. Bez tohoto souhlasu je nelze prezentovat.
Dvořák zařídí technickou realizaci, patrně opět přes Mladou frontu, Velebil poté
zveřejní na webu.

13) Problematika úhradových dodatků - Vyjmutí kódu 28105 z regulace
Dlouhodobě probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami, genetickou a
biochemickou společností.Zásadní jednání proběhlo na půdě VZP (Dvořák,
Procházka, Nový, Machač) - předložili jsme výsledky naší péče o těhotné, která je
víceméně uniformní a srovnali tuto situaci s pracovišti genetickými a biochemickými,
která se významně liší. Proto budou nadále pracovat s daty plátců, analyzovat situaci a
čekáme na návrh na významnější uniformitu jejich postupu, poté budou jednání
pokračovat.
14) Hnutí pro život – dotazník
Dvořák komunikuje s představiteli Hnutí pro život.Je k dispozici dotazník pro
ambulance.Výbor konstatuje, že spolupráce je vhodná a může být prospěšná i pro naši
společnost.
15) Vyjádření k projektu porodních domů –bereme na vědomí, MZ ČR zajistí vznik
porodního domu v Praze charakteru centra porodní asistence. Pilka sděluje své zkušenosti
s právním zajištěním porodní asistence v Olomouci.
16) Dodržování standardů UNICEF na podporu kojení v českých porodnicích.
Dvořák na dotaz novinářky odpověděl, že situace v ČR není horší než v ostatních zemích
EU.
17) Webové stránky ČGPS
Dvořák byl osloven expertem na informační technologie, který ho upozornil na zastaralý
vzhled našich webových stránek, jejich technickou zaostalost, nedostatek v dostupnosti
anglického překladu, nutnost stahovat materiály, nekomunikaci s mobilními zařízeními,
problematiku v zabezpečení a nabídl mu své služby. Úhrada by byla hrazena z reklam,
které on získá a je ochoten se dělit ve smyslu 30% výnosu pro něho a70% pro ČGPS. Po
zvážení této nabídky Dvořák doporučuje změnu. Velebil informuje, že o změně jsme už
uvažovali v r. 2014, pak z toho sešlo. Pilka dodává, že jako jeden z požadavků by mohlo
být zpřístupnění archivu České Gynekologie. Výbor hlasováním schvaluje další jednání s
tímto subjektem. Pověřen Velebil.
18) Registrace doménového jména www.cgps.info – byla provedena.

19) Guarant International – konání mezinárodních akcí – byli jsme osloveni s nabídkou.
Výbor bere na vědomí.
20) Prodloužení licence pečeti ČGPS pro produkty O.B.
Velebil byl požádán o sdělení aktuálního ceníku, protože rozšiřují portfolio. Výbor
souhlasí za standardních podmínek.
21) Tisková zpráva ČGPS.
Gynekologové si mohou požádat o konzultační kód, který lze využívat u těhotných
před interrupcí nebo u onkologických onemocnění. Tisková zpráva je připravena
dobře, ale ČGPS ji autorsky vydávat nebude.

5) Různé:
a) Invitationletter PCS 4th AnnualGlobalObstetrics and GynaecologyCongress (COGC).
Výbor konstatuje, že jde o jednu z akcí, kdy se pořadatelé nedotazují národních
společností. Nyní koliduje s termínem naší konference, zásadně nebudeme
podporovat.
b) Mezioborový seminář Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství – mailingem
výbor podpořil jeho konání.
c) dr. Hlavenka – úhrada jednorázových gynekologických plastových zrcadel.
Kontrola z FÚ tvrdila, že jde o součást kalkulace výkonu.Vysvětleno, že tomu tak
není.
d) Konference PreVOn 2018 – zúčastnil se Dvořák a Skřivánek.Byla prezentována řada
preventivních programů hrazených z fondu zaměstnanosti EU. Některé programy se
týkají i našeho oboru. ČGPS se na jejich přípravě nepodílela ani se k nim nemohla
vyjádřit.
e) Dotaz dr. Matouška ze Švédska na členství v ČGPS – Velebil odpověděl, že stačí
vyplnit přihlášku.
f) Žádost o rozesílku – kurz IKEM Řešení traumat v cévní chirurgii – vyvěsíme na webu.
g) Žádost Mgr. Hany Kubicové – Dvořák již odpověděl.
h) Žádost firmy Prosam – publikace Moje tehotenstvo – předáno SPFM.
i) Výběrové řízení JMK 23. 1. 2019 – zajištění účasti -zúčastní se Procházka.
j) OZP – souhlas s nasmlouváním kódů 01186 a 01188.
k) Pozvánka XI. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2019“ - informace na webu.
l) Velebil informuje, že je vypsána výzva k akreditaci perinatologických center.
m) Hlaváčková se zúčastní výběrového řízení v Českých Budějovicích.
n) Pilka se nemůže zúčastnit výběrového řízení ve Zlíně, místo něho pojede Skřivánek.
o) Návrhy na čestné členství je doporučeno zasílat mailem.
Termín dalšího jednání výboru: 26.3.2019 v 15 hod v ÚPMD v Praze.

Zapsal: Jan Nový
Ověřili: Vít Unzeitig, Olga Hlaváčková

