Zápis z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
dne 18. 6. 2020 v Praze
Praha, O2 Universum, Českomoravská 19
začátek jednání v 14,45 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
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:
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Omluvení členové výboru:
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Omluvení členové revizní komise:
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Vědecký sekretář:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
Asistentka:
Mgr. Jitka Sobotková
Hosté:
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Před jednáním výboru proběhla prohlídka kongresového centra O2 Universum a O2 arény za
doprovodu zástupců společnostiGuarant International Prague.
Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny
Ke dni 17.6.2020 má ČGPS ČLS JEP 1967 členů. Byly projednány přihlášky 27 žadatelů o
členství. Po projednání hlasováním nebyly přijaty následující žadatelky z důvody nesplnění
požadavků stanov: Mgr. Cyrusová Zdeňka, MVDr. Gažovská Alexandra. Přijati byli
následující žadatelé: Mgt. Marková Klára, Mgr. Svobodová Hana, dr. Matskula Iryna,

Themashko Artem, lékař, všichni ostatní MUDr. budou uváděni bez titulů: Babjak Branislav,
Bánovská Lucie, Fiker Radek, Filková Andrea, Gáborová Eva, Grosmanová Andrea,
Herboltová Petra, Hermanová Kateřina, Heřman Hynek, Humplík Jan, Javůrková Veronika,
Koleilatová Anna, Michalová Martina, Pejšová Jana, Sedláčková Lenka, Šimončíková
Petronela, Štrýgl Ivo, Uvírová Kateřina, Vokroj Jiří, prof. Šuška Pavel, Ph.D.
1) Technicko-organizační otázky, hospodaření, hospodaření časopisu Česká gynekologie
- rozbor hospodaření – Velebil se dotazoval opakovaně na ČLS, zda je k dispozici definitivní
přehled, ale bohužel definitivní výsledky stále nejsou k dispozici, předběžně lze konstatovat
příznivou situaci v oblasti výdajové, neboť dochází každý rok ke snížování nákladů ČGPS,
příjmová část bude poznamenaná absencí plánované konference z důvodu COVID-19.
2) Úkoly z minulého jednání
- webové stránky – Velebil spolupracoval na vzniku nového loga a po několika
úpravách nakonec došlo pouze ke změně barvy, návrh smlouvy zatím od pana Pulkreta
nedostal. Dvořák konstatuje, že postup ze strany dodavatele je laxní a doporučuje, aby
Velebil na něj zatlačil s požadavkem do 14 dní dodat itinerář dalších prací, jinak je ve
hře oslovení jiného poskytovatele.
- Velebil žádal o vyřazení tiskárny HP LP 52 a diktafonu Olympus – výbor schválil
- Proběhly volby do SAG, nejvíce hlasů získal Vladimír Dvořák, jednání nového výboru
proběhne po prázdninách.
- Na vzniku porodní knížky se pracuje, epidemická opatření práci zbrzdila. Dvořák a
Stará konstatují, že stávající těhotenská průkazka se přežila a její podoba již není
vyhovující, existuje mnoho verzí, které ztěžují orientaci v dokumentaci při příjmu
rodičky k porodu. Unzeitig připomíná, že jedinou cestou ke sjednocení by bylo
uvedení těhotenské průkazky jako zdravotnické dokumentace. Dvořák diskutuje
nezbytnost a potřebnost informací uvedených v TP nebo těhotenské knížce při nástupu
rodičky do porodnice.
- Řada technických záležitostí byla probrána e-mailovou korespondencí a není se již
potřeba k nim vracet.
3) Centra porodní asistence
Dvořák informuje o vzniku CPA Na Bulovce a vítá prof. Zikána, komentuje text
MZ týkající se center porodní asistence. Domnívá se, že text by měl mít spíše
formu doporučení odborné společnosti než aby šlo o ministerský materiál.
Prof. Zikán informuje o vzniku materiálu de facto na politickou objednávku, snaží
se shrnout praxi, která již na řadě pracovišť funguje a má být koncepčním
materiálem pro další porodnice, které by chtěly poskytnout péči pro nízkorizikové
rodičky jen porodní asistentkou. Vznikl materiál pro CPA, ale nenutí pracoviště,
aby musela touto cestou jít, pokud nechtějí nebo nemají podmínky. Text
připomínkovali z výboru Huvar a Velebil, dále Pařízek. Zikán se domnívá, že tento
dokument potřebujeme, nenavádí k žádné výstavbě nových pracovišť, ale využívá
stávajících prostor ve stávajících pracovištích. Pilka sděluje vlastní zkušenosti z
pracoviště v Olomouci, kde již několik let ve stejném smyslu pracují, jen
doporučuje nezavádět nový kód pro porodní asistentky, protože by mohlo dojít ke
snížení úhrad pro porodnice. Dvořák konstatuje, že již dříve upozorňoval na
nebezpečí nových kódů a jejich ekonomických dopadů. Domnívá se, že text je
přijatelný, netýká se ambulantní sféry, byl oponován členy výboru z lůžkových

zařízení, pokud není zásadních připomínek proti, měl by mít charakter doporučení
odborné společnosti. Je otázkou, zda bude mít následně podporu MZ, ale lze čekat,
že politická vůle je a bude přijat. Výbor nedoporučuje tvorbu žádných nových
kódů a jednoznačně doporučuje použití stávajících kódů pro fyziologický porod.
Huvar se dotazuje, zda se vyjádřila perinatologická sekce. Velebil informuje o
představení projektu na výboru náměstkyní Šteflovou, šlo o nepříliš zdařilou
prezentaci, ale proti podstatě nikdo neměl zásadní připomínky. Dvořák konstatuje,
že de facto nejde o odborný text, ale jen nabídku metodického vedení. Tesař se
dotazuje na vznikající CPA ve VFN, z médií má dojem vzniku porodního domu.
Martan informuje o probíhající rekonstrukci porodnice. Výbor hlasováním
schvaluje využití textu jako doporučení odborné společnosti.
4) Sjezd Karlovy Vary 5. – 7. 6. 2021
Dvořák kvituje, že slovenská strana nakonec přehodnotila svůj postoj a souhlasí se
společným sjezdem v Karlových Varech v r. 2021. Konference je prakticky
připravena, je již k dispozici řada abstrakt.
5) EBCOG, FIGO, ENTOG
Feyereisl s Velebilem se zúčastnili on-line jednání, projednávaly se EBCOG
reakreditace, Velebil je oficiální vizitor, Feyereisl by chtěl dokončit letošní rok a
dále skončit a žádá výbor, aby podpořil Velebila jako svého nástupce. Mgr.
Sobotková obeslala všechna pracoviště. Vizitace proběhnou ve dvou formách –
on-line a on paper, prof. Wladimiroff doporučuje upřednostňovat on-line, Velebil
po doplnění slovenských osobností ještě osloví ENTOG s žádostí o zástupce.
Velebil informuje, že byl zrušen kongres EBCOG v Bergenu, v příštím roce
proběhne společně s řeckým sjezdem v Aténách. Jednání EBCOG v letošním roce
bude probíhat distančně, předpokládá se, že i zkoušky budou probíhat on-line.
Dvořák navrhuje podpořit Feyereislův návrh na nástupnictví Velebila a výbor
hlasováním souhlasí.
6) SÚKL

Hlaváčková a Křepelka byli osloveni s dotazem, zd aEsmyi potřebujeme, oba
odpověděli negativně. Dvořák se domnívá, že problematika je složitější a
odpověď ji plně nevystihuje, považuje lék Esmya za přípravek nenahraditelný, ale
uvědomuje si, že Esmy astejně končí.

7) MZ ČR
a) Kompenzační vyhláška
Dvořák zmiňuje vznik kompenzační vyhlášky, která má zcela rozdílné mechanismy
pro různé segmenty. Lůžková zařízení mají zajištěn plný příjem při dosažení alespoň
80 procent výkonosti. Pro ambulance je určitá malá kompenzace podobného
charakteru, jako mají PL. Dvořák vyhlášku připomínkoval a doporučil vynechání
požadavku na minimálně 50 procent registrovaných s provedenou preventivní
prohlídkou.
b) ÚZIS má mnoho aktivit, screeningových programů, registrů, zapojení do řízení
protiepidemických opatření, atd., Dvořák se obává, že může být zahlcen. Vytvoření
registru prekanceróz by se mohlo zpozdit.

8) Novéstanovy
Dvořák s Unzeitigem přepracovali stanovy tak, aby odpovídaly stanovám ČLS
JEP– zmíňují oddělení voleb do výboru a revizní komise, čestný člen nadále
neztrácí právo být volen a volit. Dále navrhli nižší odvody ze sekcí do ČGPS.
Zásadní změnou je vznik přidruženého členství v sekcích nesoucí nemožnost volit
a být volen do výboru ČGPS ČLS JEP. Budou zrušeny komise, zůstanou jen
sekce. SAG souhlasí, as. dr. Vlk a prof. Zikán rovněž souhlasí. Přítomní členové
výboru souhlasí. Dvořák ale doporučuje, ať si ještě materiál prostudují a případné
schválení návrhu bude na další schůzi výboru.
Stanovy budou schvalovány na valném shromáždění členů ČGPS na příštím
kongresu v Karlových Varech. Následně proběhnou volby do výboru a RK ČGPS
ČLS JEP.
9) ČLS JEP – viz výše
10) Sekce
- volby do Sekce asistované reprodukce – dle plánu, výsledky dodá předseda volební
komise (Unzeitig).
11) Prenatální péče - připomínky dětských kardiologů, biochemiků a genetiků
Výbor konstatuje, že dlouhodobě probíhá spor, kdo řídí prenatální péči – zda
gynekologové či kardiologové, biochemici, genetici. Dvořák informuje, že data
plátců svědčí pro to, že kardiologický screening postihoval cca 5 % těhotných. UZ
sekce připravila souhrnný model toho, co se dělá a co je placeno. Dvořák pošle
tento materiál plátcům jako stanovisko odborné společnosti. Výbor souhlasí.
12) Screening tyreopatií v těhotenství
Vznikl pilotní projekt v rámci ÚZIS, mnozí včetně členů výboru se domnívají, že
přínos tohoto vyšetření bude naprosto minimální. Tesař doporučuje zaměřit
pozornost na endokrinologická vyšetření obézních.
13) Cena ČGPS ČLS JEP za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví
za roky 2018-2019
Dvořák ideu udělení této ceny bere, ale hodnocení publikací je velmi subjektivní.
Unzeitig zjišťoval, jak probíhá udělování ceny v Nizozemsku – hodnotí tým
přednostů klinik a lídrů subspecializací, současný náš systém považuje za
insuficientní. Dvořák doporučuje komisi, která by dala návrh ke schválení výboru.
Velebil připomíná, že tato diskuse už se vedla před několika lety, ale tato varianta
nakonec byla odmítnuta. Současný přehled seřadil podle impactfactoru. Martan
doporučuje využití quartilu, impactfactoru a ocenění 1. autora, je schopen zadat
požadavky knihovnici, která přehled připraví. Pilka konstatuje, že v minulosti z
monografií byly vyřazovány učebnice. Martan doporučuje nechat uzavřít rok 2020
a zhodnotit všechny dle navržených kritérií. Dvořák doporučuje ocenit zvlášť
2018-19 a rok 2020 a oba autoři budou oceněni a předání bude v Karlových
Varech. Výbor souhlasí.
14) Prodloužení smlouvy s Bolton Czechia
- výbor souhlasí za standardních podmínek

15) Možnosti inzerce společnosti LAB MARK a.s.
Výbor souhlasí za následujících podmínek: 10.000,- měsíčně nebo 100.000 ročně.
16) Dotaz na ČGPS ČLS JEP- Černé ovce, ČT – Dvořák absolvoval rozhovor s redaktorkou a
odpověděl ve stejném smyslu jako vždy. Stará a Dvořák komentují praxi některých
zdravotnických zařízení.
17) MZ ČR- žádost o nominaci zástupce ČGPS ČLS JEP do výběrové komise
- jde o výběrové řízení na akutní lůžkovou péči ve Frýdlantu v oboru gynekologie
a porodnictví, Dvořák požaduje, aby se zúčastnil zástupce lůžkové péče,
stanovisko výboru ČGPS je negativní a zúčastní se Štěpán nebo Špaček a
přednesou stanovisko odborné společnosti.
18) Prenatální screening vrozených vad a geneticky podmíněných onemocnění plodu
viz bod 11
19) https://www.magickyporod.cz/magicky-porod
Vzniklo alternativní zdravotnické zařízení, které nabízí léčebně preventivní péči v
rozsahu ambulantní gynekologické praxe a praxe porodní asistentky, přestože není ani
registrováno jako zdravotnické zařízení, ani nemá k dispozici lékaře. Měchurová
zavolala na číslo uvedené na webových stránkách, vedla hovor s Bc. Simbartlovou o
jejich náplni i panem Simbartlem, který má gynekologická vyšetření provádět. Výbor
je zděšen ze vzniku i prezentace tohoto zařízení. Nový informuje, že představenstvo
OS ČLK Plzeň-město již podalo oznámení KÚ a požádá ještě o projednání na právním
odd. ČLK.
20) Certifikát ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63423
"Superkonziliární ultrazvukové vyšetření onkogynekologické".
Dvořák a Pilka mají připomínky týkající se práce v centrech i eventuální recertifikace
a doporučují pozvat předkladatele.Tesař považuje za jedinou expertku prof. Fišerovou.
Ostatní namítají, že jsou i další experti, kteří danou problematiku ovládají.
21) Různé – Sonata – výbor považuje tento materiál za reklamní a konstatuje, že podobné a
srovnatelné metody jsou dostupné a rutinně používané v ČR, doporučuje, aby se pacientka
obrátila na některá z pracovišť, která tyto metody k ošetření myomů provádějí a
nedoporučuje úhradu této metody v zahraničí, odpoví Nový.

Zapsal: Jan Nový18.06.2020
Ověřili: Olga Hlaváčková
Vít Unzeitig
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