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antikoncepce
Vaše pacientky již nebudou zapomínat užít antikoncepci – stačí, když si ji nalepí

jednou týdně. Riziko chyby v užívání je výrazně nižší než u tablet.1,2

Užívání je velmi jednoduché a pohodlné. Vaše pacientky si na Evru rychle
zvyknou. Compliance je vyšší než u tablet.1,2

www.evraprofi.cz
Zdroj: 1 David F. Archer et al. Fertil Steril, 2002, 77 (suppl. 2), 2 David F. Archer et al. Contraception 69 (2004)
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Zkrácená informace o přípravku:
Název: EVRA transdermální náplast. Složení: norelgestrominum (NGMN) 6 mg, ethinylestradiolum (EE) 600 mg v jedné náplasti, za 24 hodin se z každé náplasti uvolní 150
mg NGMN a 20 mg EE. Indikace: Antikoncepce pro ženy ve fertilním věku. Další informace viz SPC. Dávkování a způsob podání: Ženy aplikují jednu náplast na sedm dní 3 týdny
po sobě, následuje sedmidenní pauza bez aplikace náplasti. Kompletní informace viz SPC. Kontraindikace: přecitlivělost ke kterékoliv složce přípravku, žilní trombóza či plicní embo-
lie, arteriální trombóza nebo její prodromální příznaky, predispozice cévní trombózy, migréna s fokální aurou, závažná hypertenze, diabetes mellitus s cévním postižením, vrozená
dyslipoproteinémie, karcinom prsu, karcinom endometria, estrogen-dependentní neoplázie, abnormální funkce jater, adenom nebo karcinom jater, nediagnostikovaná abnormální
krvácení z genitálu. Kompletní informace viz SPC. Další upozornění: EVRA není určena k aplikaci v těhotenství či v období kojení. Kompletní informace viz SPC. Interakce: rifampi-
cin, některé anti-retrovirální látky, modafinil, topiramát, barbituráty, grizeofulvin, fenybutazon, karbamazepin, třezalka tečkovaná, příp. některá antibiotika mohou vykazovat interak-
ce (zvýšení vylučování pohlavních hormonů) s hormonální antikoncepcí. Gestageny a estrogeny inhibují některé jaterní mikrozomální enzymy patřící do skupiny P 450. Kompletní
informace viz SPC. Nejčastější nežádoucí účinky: podráždění v místě aplikace, prsní symptomy, bolesti hlavy, nauzea, bolesti břicha, dyspepsie, chloasma, žilní trombóza, emocio-
nální labilita, dysmenorea, vaginitida, intermenstruální krvácení. Kompletní informace viz SPC. Velikost balení: 3 transdermální náplasti, 9 transdermálních náplastí. Přípravek ucho-
vávejte v původním obalu, neukládejte ho do chladničky ani nezmrazujte. Kompletní informace viz SPC. Držitel rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag International N.V.,
Turnhoutseweg, 30, B-2340 Beerse, Belgie. Registrační číslo: EU/1/02/223/001; EU/1/02/223/002; EU/1/02/223/003. Datum poslední revize textu: leden 2007. Pouze na lékař-
ský předpis. Než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, tel.: +420/227 012 222, fax: +420/227 012 195

doktorsky evra a5  1/28/08  12:00 PM  Stránka 1



EDITORIAL

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

Koncem loňského a začátkem letošního roku se rozběhly procesy, které zásadně ovlivňují činnost 
našich zdravotnických zařízení.  Uzavírají se nové smlouvy o poskytování zdravotní péče, uzavírají se 
dohody o úhradách, začal platit nový sazebník, začal screening karcinomu děložního hrdla,  zavedením 
regulačních poplatků oznamuje ministerstvo zdravotnictví připravenost k nutné zásadní reformě zdravot-
nictví, nespokojení lékaři se hlásí se svým nesouhlasem s povinným členstvím v komoře, máme poměrně 
významný příslib na vytvoření vlastního segmentu pro ambulantní gynekologicko porodnická zařízení, 
čeká nás volba prezidenta republiky, mění se systém vzdělávání lékařů.

V době, kdy čtete tyto řádky, pravděpodobně již znáte odpovědi na řadu otázek, u některých z nich jde 
o proces dlouhodobý a je jisté,  že se na finálních podobách těchto procesů můžeme podílet. 

Přenos mých chaotických myšlenek na papír probíhá koncem nejdelšího zimního ( i když to tak při 
pohledu z okna nevypadá) měsíce roku. Finální podobu smlouvy o poskytování zdravotní péče nemám 
uzavřenou prakticky s žádnou pojišťovnou, protože se objevily nové kódy týkající se vybírání regulačních 
poplatků a vykazování pracovních neschopností, nastala povinnost vykazování kódu prohlídky osoby 
dispenzarizované při vyšetření v prenatální poradně, takže bylo nutno upravit přílohu č. 2. Vím o řadě z 
vás, kteří jste na tom stejně. Po velkých porodních bolestech vzniklá rámcová smlouva je jinak přijatelná 
a zaručuje značnou jistotu pro naši činnost v následujících rocích. Nová úhradová vyhláška pro segment 
ambulantních specialistů vydaná ministerstvem je vcelku dobrá, přesto na základě dlouhodobých jedná-
ní se zdravotními pojišťovnami během procesu dohodovacího řízení máme příslib o nabídnutí alternativy 
pro gynekology, která se zdá pro většinu pracovišť výhodnější a cítím tak skutečně již blízkost zrodu vlast-
ního segmentu. Nový sazebník vydaný ministerstvem řeší sporný bod kódu  cytologie a tím odstraňuje 
poslední překážku pro screening karcinomu děložního hrdla a vyřazením  zpracování cytologie z induko-
vané péče otevírá prostor pro jinou činnost našich ambulancí. V oblasti vybírání regulačních poplatků se 
dolaďují poslední nejasnosti týkající se výkladu vykazování kontrol u žen s hormonální antikoncepcí. 

Mimochodem, všimli jste si, co stávající ministerstvo zdravotnictví za krátkou dobu své činnosti vypro-
dukovalo? Kromě toho, že šlo o velké množství právních předpisů, které na rozdíl od činnosti předchozí 
vlády socialistické neohrožují činnost soukromých zdravotnických zařízení, projevuje svou ochotu k jed-
nání a také skutečně jedná s našimi zástupci a slyší na jejich argumenty. Doufejme jen, že se nevrátí 
doba socialistů v takové síle, aby dokázali to, o co se již v minulosti snažili a znovu v posledních dnech 
oprašují - jednu zdravotní pojišťovnu a veřejné neziskové zdravotnictví. Mají svůj vzor a my odstrašující 
příklad, jak to může dopadnout. Na Slovensku, kde skutečně již aktuálně hrozí vyloučení soukromých 
zdravotnických zařízení ze systému péče hrazené  ze systému všeobecného zdravotního pojištění.

Činnost vedení komory je již obehraná písnička, novinkou je aktivita „nespokojení lékaři“,  výbor SSG 
se k této aktivitě připojil. Podívejte se o co jde a připojte se.  Ve velké tichosti a bez dostatečného infor-
mování probíhá snaha o změnu v oblasti vzdělávání a některé kroky jsou velmi kontroverzní  a byly 
odmítnuty na jednání výboru ČGPS.

Mnohé další by stálo za komentář, ale sám mám výrazně progredující  slepotu při čtení dlouhých textů. 
Čtěte proto informace týkající se naší činnosti jak v tomto zpravodaji, tak na webových stránkách, buďte 
aktivní všude tam, kde můžete běh kola dějin ovlivnit a když to nejde, zachovejte si alespoň duševní 
zdraví a víru v lepší budoucnost, která se k nám posledními událostmi hlásí.

A abych nezapomněl… 

Těším se na shledání v Plzni.

	 Jan	Nový
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XXXIII. Doškolovací seminář SSG ČR  ve spolupráci s firmou Novo 
Nordisk, Brno 18. - 20. 1. 2008

Letošní první doškolovací seminář proběhl v Brně hotelu Best Western International s 
tradičním  lednovým partnerem, firmou Novo Nordisk s.r.o. Seminář proběhl  již 2. rok 
v osvědčeném schématu – páteční podvečer odborné sympozium doplněné komorněj-
ším  společenským večerem, sobotní  dopolední blok přednášek hlavního sponzora akce, 
doplněné o vyžádané přednášky, reagující na podněty od členů našeho Sdružení, odpo-
ledne pro zájemce další ze série ultrazvukových školení.

Že se schéma osvědčilo, svědčí i vysoká účast zaregistrovaných účastníků a poslucha-
čů v sále. Se zájmem se setkala přednáška „Terapeutické okno do HT“ kolegy Faita, který 
navíc excelentně celé dopoledne moderoval a řídil i velmi bohatou diskuzi na další témata, 
která přednesli kolegové Svobodník, Beran, Skovajsová. Blok vyžádaných sdělení dopl-
nily přednášky kolegů z příbuzných i zcela odlišných oborů, které se pokusily přinést jiný 
pohled na možnosti rozšíření spektra nadstandardní péče, poskytované za úhradu našim 
pacientkám. Jednalo se o přednášku „Naše zkušenosti s vyšetřováním okultního krváce-
ní a jeho možnosti využití v gynekologii, gastroenterologa Dr. Švestku, který přednášel 
o možnostech testování okultního krvácení ve stolici v gynekologických ambulancích.  
Zaujala i  přednáška doc. Merglové, předsedkyně Společnosti dětské stomatologie, která 
upozornila na možnosti prevence zubního kazu u dětí testem na Str.mutans u matek v 
3. trimestru těhotenství.  Tento blok mezioborových přednášek doplnila didakticky velmi 
podařená lekce z problematiky OAB od primáře Krhuta z ostravské Urologické kliniky.

Sobotní odpoledne již počtvrté naplnil Ultrazvukový kurz, který vedli kolegové Břešťák 
jr., Frisová  a Horniak . Pro velký zájem z vaší strany v ultrazvukovém doškolování budeme 
pokračovat.

Rovněž bychom rádi pokračovali v pořádání kratších seminářů v pátek v podvečer a 
doporučuji i pro příště si rezervovat čas a včas objednat ubytování již od pátku  na doško-
lovacích seminářích, které pro Vás připravujeme na tento rok – tedy v Plzni a  v Milovech.

Sobotní společenský večer namíchal směs vystoupení skupiny Walter Bartoš Band,  
místního cateringu, doplněného o přívlastková bílá vína pana Valihracha z jižní Moravy a 
kvalitní barikovaná červená vína z Argentiny.

Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování  našich praxí zazněly informace o 
úhradách na r. 2008, prvních zkušenostech a orientaci v problematice regulačních poplat-
ků v našich ambulancích, atd. Jednání navštívili i 1. náměstek MZ ČR Marek Šnajdr a 
náměstkyně pro zdrav. péči Dr. Markéta Hellerová. Informovali nás nejen o svém pohledu 
na poplatky, ale zejména nastínili chystanou legislativu o zdravotnických zařízeních, zdra-
votních službách  a o rámcovém obsahu několika zákonů a vyhlášek, které jsou v součas-
né době připravovány Ministerstvem zdravotnictví. Nedělní dopolední diskuze se protáhla 
na více jak 3 hodiny. Nevím, jak ostatním účastníkům, ale mně dala docela dost odpovědí 
a naplnila mě až nečekaně optimismem, kterým, pokud člověk sleduje svět kolem sebe a 
ve zdravotnictví zvlášť pohledem  médií, moc neoplývám.
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Výstupy z jednotlivých jednání, tak jak o nich byli účastníci dopoledního setkání infor-
mováni, jsou podrobněji rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu 
SSG ČR. Aktuálně jsou doplňovány a doporučuji na ně nejméně 1x týdně „chodit“. Rovněž 
doporučuji těm členům, kteří tak ještě neučinili, aby sdělili sekretariátu SSG svoji emailo-
vou adresu, osvědčila se nám nejrychlejší forma, jak Vás oslovit, tj. emailem na aktuální 
téma.

Těším se na setkání s Vámi na jarní roadshow, na které najdete upoutávky na jiném mís-
tě Zpravodaje a na dalším doškolovacím semináři počátkem dubna v Plzni.

Aleš	Skřivánek

8. 1. 2008 2008 Praha, ČSK – Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Tématem byla situace po začátku vybírání regulačních poplatků. Přítomní konstatovali, 
že zásadní problémy s vybíráním nejsou. Nicméně existuje řada situací, v nichž by bylo 
vhodné metodické upřesnění. Zástupci praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost i náš 
zástupce deklarovali, že pokud u stomatologů budou platit neregistrovaní pacienti 90,- Kč 
za vyšetření místo 30,- Kč, mělo by tomu tak být u všech oborů primární péče. Přítomní 
se shodli na tom, že zorganizují po měsíci zkušeností s regulačními poplatky tiskovou 
konferenci.

10. 1. 2008 Praha, Ústředí VZP – jednání o úhradách odborností 60� a 60�
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek

Naši zástupci předložili návrh, který měl tyto základní odlišnosti proti vyhlášení:

- bod 1,05 Kč (ve vyhlášce 1,00 Kč)

- bonifikace za provedení preventivní prohlídky 100,- Kč

- bonifikace za nově registrovanou pacientku 200,- Kč

- hodnotící období (regulace a limity) 1 rok (ve vyhlášce pololetí)

Představitelé VZP po dlouhé diskusi a návrzích, aby SSG ČR slevilo ze svých požadav-
ků, nakonec souhlasili. Podmínkou bylo zastropení úhrady na RČ 106 %, bonifikace by 
byly samozřejmě navíc. Budeme tedy nejspíš od VZP (patrně i od některých jiných ZP) 
dostávat  2 návrhy dodatků ke smlouvám na rok 2008.

Každý si musí zkusit spočítat, který bude pro něj výhodnější. Dle našich kalkulací bude 
pro naprostou většinu gynekologických ambulancí výhodnější náš návrh.  Jednalo se rov-
něž o problematice screeningu karcinomu cervixu, situaci kolem regulačních poplatků a 
dalších aktuálních tématech.

15. 1. 2008 Praha OZP – jednání o úhradách odbornosti 60� a 60� pro rok 2008
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Diskutován byl návrh úhrad pro naši odbornost v podobě, která byla předložena i ostat-
ním pojišťovnám včetně VZP. Generální ředitel ZP 207 a ředitelka odboru zdravotní péče 
informovali naše zástupce o zamýšleném návrhu, který OZP chtěla gynekologům zasílat. 
Vzhledem k ceně bodu pod 1,0 Kč a dalším faktům jej představitelé SSG ČR označili za 
nepřijatelný. Po delší diskusi přítomní konstatovali, že v případě souhlasného stanoviska 
dalších pojišťoven (zejména VZP) by naše varianta byla předkládána jako jedna z mož-
ností i ZP 207.

Zpravodaj SSG ČR • 5



2�. 1. 2008 Praha Lékařský dům – jednání Správní rady Českého národního fóra 
proti osteoporóze
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Bilancovala se činnost fóra a perspektivy do budoucna. Náš zástupce přítomným sdělil, 
že vzhledem k tomu, že na půdě fóra po letech diskusí nevznikl srozumitelný a použitel-
ný materiál pro gynekology a praktické lékaře, koho poslat na celotělovou denzitometrii 
hrazenou veřejným zdravotním pojištěním, nepovažuje svoji další přítomnost ve Správní 
radě za smysluplnou a oznámil úmysl ukončit své působení v ČNFO. Po diskusi s ostat-
ními souhlasil s tím, že počká několik týdnů do schůzky, která by se problematikou měla 
zabývat.

29. 1. 2008 Praha ZP MV – Jednání o úhradách odbornosti 60� a 60� pro rok 2008
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

ZP MV deklarovala, že zejména vzhledem k administrativní náročnosti a technickým pro-
blémům není možné, aby naše odbornost měla u ní v roce 2008 způsob úhrady, se kterým 
souhlasila VZP. Po telefonické konzultaci předsedy SSG ČR a generálního ředitele ZP 
MV byla operativně svolána schůzka, která měla realizaci zvláštní úhrady pro ambulantní  
gynekology umožnit. Díky vstřícnosti zástupců uvedené zdravotní pojišťovny vznikl po 
dalším jednání materiál, který v základních rysech kopíruje dohodu s VZP.

�0. 1. 2008 Praha ČSK – Tisková konference Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci Koalice referovali o zkušenostech po měsíci od začátku vybírání regulačních 
poplatků. Média byla zastoupena v nebývale velkém počtu.Přítomni byli i zástupci všech 
českých celoplošných televizí. Všichni přítomní zástupci profesních sdružení konstatovali, 
že pacienti s placením regulačních poplatků nemají potíže. Kromě několika jedinců, kteří 
z politických důvodů vyzývají k porušování zákona, nikdo v poplatcích nevidí zásadní 
problém. Předseda SSG ČR sdělil médiím, že pro naši odbornost nebudou poplatky eko-
nomickým přínosem, jejich dopad bude patrně finančně neutrální.

6 • Zpravodaj SSG ČR



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

OPAKOVANÁ SDĚLENÍ

PODĚKOVÁNÍ
Opakovaně děkujeme všem, kteří zaslali SSG ČR aktualizovanou plnou moc. Ti, kteří ji 

dosud nezaslali a chtějí být SSG ČR zastupováni, nechť odešlou vyplněný formulář plné 
moci. Je možné jej najít na www.ssg.cz, případně zašleme poštou. Notářské ověření již 
není nutné.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
Dovolujeme si opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své 

e-mailové adresy, případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří to již učinili, vědí, 
že řadu informací dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto média.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2008 

ve výši 2.000,-Kč uhraďte na číslo účtu: 205�887�29/0800 
pod variabilním symbolem - rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2008

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

XXXIV. doškolovací seminář Plzeň, Parkhotel 4. - 6. 4. 2008

Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG 
ČR

Hradec Králové, 
Kongresové 
centrum ALDIS

6. - 8. 6. 2008

XXXV. doškolovací seminář Milovy
hotel Devět skal

3. - 5. 10. 2008

2. konference Sekce cervikální patologie a 
kolposkopie ČGPS

Praha, Hotel 
Pyramida

12. - 13. 12. 2008

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2008 Roadshow

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Olomouc, hotel 
Flóra

13. 3. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Plzeň, Parkhotel 3. 4. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Ústí nad Labem 
BW hotel 
Vladimír

10. 4. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář Hradec Králové 
Hotel U královny 
Elišky

17. 4. 2008

Roadshow - Jarní mezioborový seminář České Budějovice 
Hotel Gomel

24. 4. 2008
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Zkrácená 
informace 

o přípravku 
NuvaRing®

0,120 mg/0,015 mg, 
vaginální inzert

Složení: NuvaRing® obsahuje 11,7 mg etonogestrelum 
a 2,7 mg ethinylestradiolum. Kroužek uvolňuje za 24 hod. 

průměrně 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg ethinylestra-
diolu po dobu tří týdnů. Indikace: Kontraceptivum. Dávkování 

a způsob podávání: Žena si může zavádět do pochvy přípravek 
NuvaRing® sama. Lékař by jí měl poradit, jak jej zavádět a jak jej od-

straňovat. K zavádění by si žena měla vybrat polohu, která je pro ni nej-
pohodlnější, např. ve stoje s jednou nohou zvednutou, v dřepu nebo vleže. 

Přípravek NuvaRing® by se měl stlačit a zavést do pochvy tak, aby žena měla 
po zavedení dobrý pocit. Jakmile je přípravek NuvaRing® zaveden, je ponechán 

v pochvě trvale po 3 týdny. Po třech týdnech používání musí být přípravek Nuva-
Ring® odstraněn ve stejný den v týdnu, kdy byl zaveden. Po jednotýdenní přestávce 

bez kroužku se zavádí nový kroužek. Kontraindikace: Trombóza (venózní, arteriální) 
současná nebo v anamnéze, známá predispozice k venózní nebo arteriální trombó-

ze (kontraindikací může být také přítomnost závažných nebo četných rizikových 
faktorů vedoucích k venózní nebo arteriální trombóze), migréna s fokálními neuro-

logickými symptomy v anamnéze, diabetes mellitus s postižením cév, pankreatitida 
současná nebo v anamnéze spojená s těžkou hypetriglyceridémií, závažné onemocnění 

jater současné nebo v anamnéze, nádory jater (benigní nebo maligní) současné nebo 
v anamnéze, známé malignity pohlavních orgánů nebo prsů nebo podezření na ně, pokud 

jsou ovlivněné pohlavními steroidy, krvácení z pochvy neznámého původu, hypersenzitivita 
na léčivé látky nebo na kteroukoliv ze složek přípravku NuvaRing®. Upozornění/varování:

Jestliže žena trpí některým ze stavů nebo rizikových faktorů pro užívání kombinovaných per-
orálních antikoncepčních přípravků (COC), měl by být zvážen prospěch z používání přípravku 

NuvaRing® proti možným rizikům. Nejsou dostupné epidemiologické údaje k podávání hormonů 
vaginální cestou. Více informací a další upozornění viz úplná informace o přípravku. Interakce:
Interakce mezi hormonálními antikoncepčními přípravky a jinými léčivými přípravky může vést 
ke krvácení z průniku a/nebo k selhání antikoncepčního účinku - např. fenytoin, fenobarbital, 
primidon, karbamazepin, rifampicin, patrně také oxkarbazepin, topiramát, felbamát, ritonavir, 
griseofulvin a přípravky obsahující třezalku. Bylo hlášeno snížení antikoncepčního účinku při léčbě 
antibiotiky jako je penicilin a tetracyklin. Ženy, které jsou léčeny antibiotiky (s výjimkou amoxicilinu 
a doxycyklinu) by měly používat bariérovou metodu antikoncepce ještě 7 dní po ukončení léčby. 
Na základě farmakokinetických údajů je nepravděpodobné, že by vaginálně podaná antimykotika 
a spermicidy ovlivnily antikoncepční účinnost a bezpečnost přípravku NuvaRing®. Těhoten-
ství a kojení: V průběhu těhotenství není přípravek NuvaRing® indikován. Pokud dojde 
k těhotenství s přípravkem NuvaRing® in situ, pak je třeba kroužek odstranit. Rozsáhlé epidemi-
ologické studie neprokázaly ani zvýšené riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily že-

nám užívajícím před těhotenstvím COC, ani teratogenní vliv, když byly COC neúmyslně používány 
v časném těhotenství. Kojení může být estrogeny ovlivněno, poněvadž mohou snížit množství 

a změnit složení mateřského mléka. Proto se obecně nedoporučuje zavést přípravek 
NuvaRing® dříve, než kojící matka úplně odstaví své dítě. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími 

nežádoucími účinky uváděnými v klinických studiích s přípravkem NuvaRing® byly bolesti 
hlavy, kolpitida a vaginální výtok, které byly hlášeny u 5 - 6% žen. Další nežádoucí účinky: 

akné, deprese, snížené libido, zvýšení tělesné hmotnosti, nausea, průjem, zvracení, bo-
lesti prsů, bolesti břicha, vypuzení kroužku, nepříjemné pocity ze zavedeného kroužku. 

Více viz úplná informace o přípravku. Balení: Každé balení obsahuje jeden nebo tři 
kroužky. Podmínky uchovávání: Před výdejem: 36 měsíců, při teplotě 2 - 8 ° C. 

V době výdeje: Vydávající napíše na krabičku datum jejího prodeje. Krou-
žek by neměl být zaváděn po datu expirace nebo čtyři měsíce po datu 

prodeje. Po výdeji: 4 měsíce, neuchovávejte při teplotách vyšších než 
30 ° C. Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, P.O. Box 20, 

5340 BH Oss, Nizozemsko. Registrační číslo: 17/408/07-C 
Datum registrace: 4. 7. 2007

Další informace naleznete v úplné informaci o přípravku. Přípravek 
je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění.

je pohodlný antikoncepční kroužek, 
který si aplikuje žena sama do vaginy

jednou měsíčně
Vysoká antikoncepční spolehlivost 1,2

Nízké dávky hormonů
Výborná kontrola cyklu 1,2,3

Jednoduchá a diskrétní metoda v rukou ženy
Nízký výskyt nežádoucích účinků 1

Pohodlná antikoncepce, kterou ženy milují 1,4,5

IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 771 400, fax: 221 771 402 
info@organon.cz, www.organon.cz

CZ.08.NUV.01

Reference:
1. Roumen FJME et al: Efficacy, tolerability and acceptability of a novel contraceptive 

vaginal ring releasing etonogestrel and ethinylestradiol. Hum Reprod. 2001;16:469-475.
2. Vree M.: Lower hormone dosage with improved cycle control. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2002;7 (Suppl 2):25-30.
3. Bjarnadőttir R et al: Comparison of cycle control with a combined contraceptive vaginal ring 

and oral levonorgestrel/ethinylestradiol. Am J Obstet Gynecol. 2002;186:389-395
4. Novák A, de la Loge C, Abetz L. The combined contraceptive ring,NuvaRing; 

an international study of user acceptability. Contraception2003;67:187-194.
5. Szarewski A. High acceptability and satisfaction with NuvaRing® use.Eur J Contracept Reprod Health Care. 2002;7(Suppl 2):31-36.
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!!! U P O Z O R N  N Í !!! 

V. Ultrazvukový kurz 

Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali v rámci XXXIV. doškolovacího seminá e SSG R v Parkhotelu 
v Plzni na  v po adí již V. ultrazvukový kurz, týkající se doškolování v  ultrazvukových 
vyšet ovacích metodách. 

Datum konání: 5. 4.2008 
Místo konání: Parkhotel Plze
Za átek p ednášek:15.00 – 16.30 hod 

Odbroný program:  
MUDr. Ivo Horniak -           „ Technologické základy UZ vyšet ení“
MUDr. Veronika Frisová     „ Ultrazvukové vyšet ení v 1. trimestru“ 

POZOR ZM NA!
V p ípad  zájmu o ú ast, prosím zašlete p ihlášku na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U 
U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel: 724 277 964, fax: 585234499,email:info@g-agency.eu

___________________________________________________________________________

Z Á V A Z N Á    P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno:……………………………………………………………… 

Adresa ordiance v . PS :…………………………………………………………..

Tel:…………………….Fax:……………………..E-mail:………………………… 

Mám zájem zú astnit se 5. kurzu UZ diagnostiky

Za ú ast na kurzu obdrží každý ú astník potvrzení s daným po tem kredit .



 
Milí kolegové

ve dnech �0. dubna až �. května 2008 proběhne v Praze 10. kongres 
Evropské společnosti pro kontracepci a reprodukční zdraví (ESC), nazvaný

„Non-contraceptive impact
of contraception and family planning“.

Na vědeckém programu se kromě mnoha odborných společností a organizací 
(včetně WHO) podílejí i mezinárodně uznávaní experti z oblasti endokrinologie, 

sexuologie, sexuálně přenosných infekcí a gynekologie.  
 

V programu mimo jiné zazní i přednášky s aktuální mezioborovou tématikou. 

Pro účastníky z ČR a SR je zajištěn výrazně redukovaný kongresový poplatek.

Více informací zájemci najdou na webových stránkách www.contraception-esc.com 

Těšíme se na setkání s Vámi v pražském Kongresovém centru.

S přátelskými pozdravy

Sbírka zákonů č. �86/2007 

Příloha k vyhlášce č. 386/2007 Sb.

Seznam nemocí a stavů , u nichž se poskytuje dispenzární 
péče v oboru gynekologie a porodnictví 

Lékař poskytující dispenzární péči

Gynekolog a porodník Pacientky s hormonální či nitroděložní antikoncepcí 
   Radioterapie hrudníku v dětství a dospívání 
   Těhotenství: fyziologické prvních 9 lunárních měsíců

     - 10. lunární měsíc 
    - rizikové 
    - patologické 
    - šestinedělí 
   Pacientky s dlouhodobou hormonální substituční léčbou

Lékař se specializací v příslušném oboru: 
Přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologic-
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kých onemocnění

Pozn.:
Uvedeny jsou všechny skupiny, týkající se našeho oboru. Na rozdíl od předchozích textů 
chybí frekvence dispenzárních prohlídek.

Metodický pokyn č.1/08 odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR:
 

Odbor farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR do doby vydání příslušných prováděcích 
předpisů k zákonu o léčivu, zejména vyhlášky o předepisování léčiv a vyhlášky o správné 
lékárenské praxi, tímto upřesňuje:

A. Postup při předepisování léčivých přípravků na účet veřejného zdravotního 
pojištění ohledně počtu balení

 Je-li léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, na jeden 
recepturní tiskopis se předepisují nejvýše � balení jednoho druhu léčivého příprav-
ku, s výjimkou případů, kdy je nezbytné zajistit léčbu pacienta vyšším počtem balení 
předepsaného léčivého přípravku, aby postačoval do jeho další kontrolní návštěvy u 
ošetřujícího lékaře; vždy však lze předepsat nejvýše tolik balení jednoho druhu léčivé-
ho přípravku, kolik je nezbytné pro zajištění léčby pacienta na dobu nejdéle tří  měsí-
ců.

B. Postup při vystavení výpisu z receptu a při výdeji na výpis s ohledem na výběr 
poplatku.

V případě, že lékárník na výpis z receptu vypisuje všechna balení jedné položky (druhu), 
nevybírá regulační poplatek podle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš-
tění v platném znění a zároveň uvede na výpis poznámku „Poplatek nevybrán“. 

 Je-li na výpisu z receptu tato poznámka uvedena, vybere tento regulační poplatek vydáva-
jící lékárník.

C. Postup při výdeji na lékařský předpis, který je určen k opakovanému výdeji

 Jestliže lékárník vydává  humánní léčivý přípravek předepsaný na lékařský předpis určený 
k opakovanému výdeji podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob 
předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
v platném znění,  je-li humánní léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního 
pojištění a alespoň zčásti hrazen, výdej tohoto léčivého přípravku vždy vyznačí na receptu  
razítkem lékárny a pro potřebu vyúčtování zdravotním pojišťovnám pořídí výpis z receptu.
Každý jednotlivý výdej je zpoplatněn regulačním poplatkem podle zákona č.48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.
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Vážený pan
MUDr. Tomáš Julínek, MBA
ministr zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2

V Brně dne 8. 1. 2008

Věc: Screening karcinomu děložního hrdla

         Váš dopis č.j. 40510/2007

Vážený pane ministře,

 reaguji na Váš dopis ze dne 31. 12. 2007. Na opatření, vedoucí k realizaci celore-
publikového screeningového programu, jsme čekali léta. Mohu konstatovat, že současné MZ 
ČR bylo první, které učinilo potřebné kroky správným směrem.   Jde zejména o stanovení 
smysluplných kritérií pro hodnotící laboratoře v ministerském věstníku a zveřejnění seznamu 
laboratoří, které kritériím vyhověly. Zásadním zlepšením situace bude rovněž informování žen, 
které neabsolvovaly preventivní prohlídku, o tomto faktu jejich zdravotní pojišťovnou. 

 Problematická se však jeví část Vašeho dopisu, kde je zmiňován kód pro úhradu 
preventivní screeningové cervikovaginální cytologie. Jedná se o kód 95109. Tento kód byl kal-
kulován jako kód agregovaný a zahrnoval kromě vyhodnocení preventivního stěru i všechna 
ostatní hodnocení cervikovaginální cytologie. Jedná se například o opakovaný odběr z důvodu 
obtížného hodnocení, stěry abnormní, při sledování pacientek s ošetřenou prekancerózou a 
další případy. Proto je rovněž v Seznamu výkonů na str. 50, bod 38. správně konstatováno, že: 
„Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné 
vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo“.  Dovoluji si 
upozornit, že pokud by laboratoře z jakékoli indikace vykazovaly pro cervikovaginální cytologii 
jiné kódy odborností 823 a 817, než kód 95109,  došlo by k dramatickému růstu výdajů zdravot-
ních pojišťoven. 

 Vážený pane ministře, dovoluji si poblahopřát k úspěchu, kterého MZ ČR pod Vaším 
vedením v dané problematice dosáhlo. Věřím, že se zasadíte o to, aby screening nebyl zneuží-
ván k bezdůvodnému obohacování některých zařízení a že zdravotní pojišťovny budou striktně 
dodržovat ustanovení bodu 38., str. 50 nového Seznamu výkonů. 

 Jsem s pozdravem a těším se na další spolupráci.

       

Pozn.: Stanovisko ke spolupráci, která funguje v mnoha regionech ČR a z níž profitují 
všichni zainteresovaní, není snad třeba dále komentovat.

MUDr. Vladimír Dvořák 
předseda ČGPS ČLS JEP



Poděkování – Screening karcinomu děložního hrdla
 

Tímto bych Vás chtěla nejen informovat, ale i touto cestou poděkovat členům komise pro scre-
ening karcinomu děložního hrdla. Screeningový kód je nejen součástí nového Sazebníku výko-
nů, ale navíc je i vyřazen z vyžádané péče. Jen díky práci a intervenci MUDr. Dvořáka jsem 
mohla vyvolat diskusi na konferenci v Kladně a následně udělat soupis všech laboratoří, které 
nás kontaktovaly a byly pro verzi agregovaného screeningového kódu 1x ročně a proti zacho-
vání tehdejšího stavu. Tento soupis jsme odeslali na ministerstvo a tím narušili jejich názor, že 
všichni máme stále stejný postoj ke kódování jako v roce 2004, kdy bylo přijetí agregovaného 
screeningového kódu cytologického vyšetření v hodnotě zhruba 200 Kč odmítnuto plenární 
schůzí cytologické společnosti. Proto patří náš dík MUDr. Dvořákovi nejen za cytologické labo-
ratoře, ale i za gynekologickou obec.

MUDr.	Zdeňka	Hortíková,	M.I.A.C.
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Pátek 4. 4. 2008
Od 18.00 hod proběhne Symposium společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.na téma:

Vakcíny a imunizace v gynekologické ambulanci

Témata přednášek: 
„Praktické aspekty vakcinace v nestandardních situacích“ 

„Imunologie očkování a technologie vakcín“ 
„Současný stav prevence cervikálního karcinomu“

Po skončení odborného programu bude následovat společenský večer.

Sobota 5. 4. 2008
Dopolední program: 
Péče o ženu v gynekologické ambulanci

MUDr. Jiří Zvolský                      „Vývoj nitroděložní antikoncepce až do 21. století“ 
MUDr. Eduard Kučera                „Endometrióza - současné postupy v léčbě“ 
MUDr. Petr Kovář                      „Znásilnění - postupy Lege Artis“ 
MUDr. Michael Fanta  „Postavení dienogestu mezi ostatními progestiny“ 
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. „Novinky v HRT“ 
MUDr. Michal Vráblík, Ph.D. „HRT z pohledu internisty“
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
MUDr. Aleš Skřivánek „Role ambulantního gynekologa v nepovinném očkování dospívajících a dospělých 

pacientů

Odpolední program: 
 15:00 V.ULTRAZVUKOVÝ KURZ - doplněný o témata a přednášející 
MUDr. Ivo Horniak „Technologické základy UZ vyšetření“ 
MUDr. Veronika Frisová „Ultrazvukové vyšetření v 1. trimestru“

Neděle 6. 4. 2008
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací  
 - výsledky posledních jednání SSG ČR 

Všeobecné informace
Začátek přednášek:  cca v 9.30 hodin

Registrace:  4. 4. 2008 od 7.30 hodin
 5. 4. 2008 od 7.30 hodin
 6. 4. 2008 od 8.30 hodin

Ubytování: Parkhotel Plzeň****

Společenský večer:  5. 4.  2008, Parkhotel Plzeň****
 Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, 

pro doprovod - 800,-Kč.

XXXIV. doškolovací  seminář  Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Bayer Schering Pharma

4. - 6. 4. 2008 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí 

každý individuálně. 
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 3. 3. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

!UPOZORNĚNÍ!
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel. 724 277 964, fax: 58 523 4499, e-mail:info@
g-agency.eu. Platbu  za   konferenční   poplatek   a   ubytování   zasílejte   převodem   na   účet  společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny 
Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Informujte, 
prosím, o konání akce i další kolegy.
   Na setkání se těší za SSG ČR 

  MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
   MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací



XXXIV. doškolovací  seminá  Sdružení soukromých gynekolog R
 ve spolupráci s firmou Bayer  Schering Pharma  

Z Á V A Z N Á     P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno: ..............................................…………………………………………. 
Variabilní symbol*      3     3   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat) 

Adresa ordinace v . PS : .............................................……………………………………….

Tel.: ……................................ Fax: …................................... E-mail: ……………………….. 

I O: .......................................  DI : ..................................... 

Registra ní poplatek  do  29. 2. 2008          do 15. 3. 2008  na míst
len SSG R       600,-K     900,-K     1200,-K

ne len SSG R       900,-K   1200,-K               1600,-K
Spole enský ve er
ú astník seminá e – sou ást reg.poplatku      ANO      NE 
doprovod 800,-K          ANO      NE 

Platba za registra ní poplatek a spole enský ve er celkem                   byla odeslána bank. p evodem
dne ...........…. na ú et spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800 u S a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH!
______________________________________________________________________________________________ 

Variabilní symbol*   4     4   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat) 

Ubytování PARKHOTEL PLZE **** 

  4. 4. 2008     5. 4. 2008     bez ubytování 
          pátek          sobota 

 1-l žkový pokoj   1 900,-K  v . snídan /pokoj/noc 
 2-l žkový pokoj     2.900,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 1 450,-K /noc)

      ubytován(a) spolu s ............................................................................................. 

Bude-li v dob  doru ení Vaší p ihlášky vy erpána ubytovací kapacita, budete písemn i
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuáln .
Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 5. 4. 2008, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Cena za ubytování celkem                           byla odeslána bank. p evodem dne ........................na ú et
spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800, u eské spo itelny a.s. Olomouc.  
T m, kte í se odhlásí do 4. 3. 2008, bude vrácena ástka snížená o manipula ní poplatek 30%. 
Pozd ji již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit! 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! 

Datum         Podpis, razítko 



Čtvrtek 5. 6. 2008 - WORKSHOPY
WORKSHOP 1 Aktuální problematika prenatální UZV diagnostiky
  Hlavní koordinátoři:  J. Tošner, K. Hodík, P. Eliáš
  Místo konání: Gynekologicko porodnická klinika FN Hradec Králové 
  Čas konání: 15.00 - 17.30 hod.

WORKSHOP 2 Možnosti hysteroskopie a jejich využití v klinické praxi
  Hlavní koordinátoři: M. Košťál, L. Hanousek
  Místo konání: Gyn. por. oddělení Krajské nemocnice Pardubice
  Čas konání: 13.00 - 15.30 hod.

WORKSHOP 3 Spolupráce urologa a gynekologa v klinické praxi
  Hlavní koordinátoři: J. Hiblbauer, J. Feyereisl
  Místo konání: Sanatorium Sanus, Labská kotlina 1220, Hradec Králové 
  Čas konání: 13.00 - 15.30 hod.

  15.00 hod. JEDNÁNÍ VÝBORU ČGPS ČLS JEP

Předběžný program Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

prezident konference: Jiří Štěpán, viceprezident: Jindřich Tošner, předseda vědecké rady: Vladimír Dvořák

Členové vědecké rady: T. Binder, D. Cibula, P. Čepický, J. Dvořák, J. Eim, J. Feyereisl, Z. Hájek, M. Halaška, 
O. Hlaváčková, P. Janků M. Košťál, M. Kudela, T. Malík, A. Martan, A. Měchurová, J. Nový, R. Pilka, J. Ondruš, 
L. Rob, Z. Rokyta, A. Roztočil, A. Skřivánek, A. Stará, O. Šimetka, J. Špaček, V. Unzeitig, P. Velebil, P. Ventruba.

Pátek 6. 6. 2008  9.00 Zahájení konference
  9:00 - 12:30 Mezioborová spolupráce
  Koordinátor: 0. Šimetka 
  Předsednictvo: P. Janků, M. Košťál, A. Martan
  Vědecká rada: P. Čepický, P. Janků, M. Košťál, A. Martan, J. Nový, O. Šimetka

  12.30 - 14.00 Přestávka
  14:00 - 15:30 Moderní trendy v prevenci a diagnostice gynekologických  
   malignit
  Koordinátor: J. Ondruš 
  Předsednictvo: V. Dvořák, T. Malík, J. Štěpán 
  Vědecká rada: V. Dvořák, T. Malík, J. Ondruš, M. Michal, J. Štěpán, R. Pilka

  15:30 - 17:00 Moderní trendy v léčbě gynekologických malignit
  Koordinátor: Z. Rokyta 
  Předsednictvo: J. Eim, B. Svoboda, J. Tošner
  Vědecká rada: D. Cibula, J. Eim, B. Svoboda, L. Rob, J. Špaček, J. Tošner

  17.15 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

POZOR P IPRAVUJEME! 

JARNÍ ROADSHOW   2008 

Vážení kolegové, 

po dobré zkušenosti a kladné odezv  z letošního cyklu jarních a podzimních 
doškolovacích seminá  jsme se rozhodli v tomto trendu pokra ovat.

V pr b hu m síce b ezna a dubna  prob hne Roadshow seminá , které p ipravilo 
SSG R ve spolupráci se spole nostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc.  a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie. 

  Všichni lenové SSG R budou ješt  osloveni mimo ádnou pozvánkou. P edb žn  si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají. 

Termíny seminá :

13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

3. 4. 2008 od 17.30 hod.  : Plze , Parkhotel Plze ,  U borského parku 31 

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé nám stí 117 

24.4. 2008 od 17.30 hod. : eské Bud jovice, Hotel Gomel, Pražská 14 

Na setkání s Vámi se t ší  

Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 
a Sdružení soukromých gynekologů

6. - 8. 6. 2008, kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

Seminář porodních asistentek 
7. 6. 2008, kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci České gynekologické a porodnické 
společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhne ve dnech 6. - 8. června 2008 
v Hradci Králové. Věříme, že vybraná aktuální témata zaujmou lékaře z lůžkových zařízení i kolegy, kteří 
se věnují zejména ambulantní gynekologii. Stejně jako v minulých letech bychom Vaším prostřednictvím 
rádi pozvali Vaše porodní asistentky, jejichž seminář proběhne v sobotu 7. června 2008. 
Na setkání s Vámi v Hradci Králové se těší 

Organizační výbor

generální sponzor



DOPOLEDNÍ BLOK - Společné zasedání lékařů a Sekce porodních asistentek

Sobota 7. 6. 2008  9:00 - 12:30 Perspektivy prenatální péče a péče v průběhu porodu
  Koordinátor: A. Roztočil 
  Předsednictvo: A. Měchurová, P. Calda, V. Unzeitig
  Vědecká rada: T. Binder, P. Calda, V. Dvořák, Z. Hájek, A. Měchurová,
   A. Roztočil, A. Stará, V. Unzeitig, A. Valová, M. Kameníková

  12.30 - 14.00 Přestávka

ODPOLEDNÍ BLOK - Sekce lékařů

  14:00 - 15:30 Racionální farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
  Koordinátor: A. Měchurová
  Předsednictvo: M. Halaška, O. Hlaváčková, P. Ventruba
  Vědecká rada: M. Halaška, O. Hlaváčková, A. Měchurová, P. Ventruba,
   D. Cibula, P. Čepický

  15:30 - 17:00 Medicínský a ekonomický přínos jednodenní chirurgie
  Koordinátor: A. Skřivánek
  Předsednictvo: J. Feyereisl, J. Eim, J. Štěpán
  Vědecká rada: J. Eim, J. Feyereisl, , T. Mardešič, J. Nový, A. Skřivánek,
   J. Štěpán

Sekce porodních asistentek

  14:00 - 17:00 Vývoj prenatální péče, úloha porodní asistentky
  Koordinátor: T. Binder
  Předsednictvo: Z. Hájek, M. Kameníková, A. Stará
  Vědecká rada: T. Binder, Z. Hájek, A. Měchurová, M. Kameníková, A. Roztočil, 
   A. Stará, P. Velebil, V. Unzeitig

  20:00 GALAVEČER

Neděle 8. 6. 2008  9:00 - 12:00 Kasuistiky,varia
  Koordinátor: J. Špaček
  Předsednictvo: J. Dvořák, O. Hlaváčková, M. Kudela
  Vědecká rada: J. Dvořák, O. Hlaváčková, M. Košťál, M. Kudela, J. Špaček

VŠEOBECNÉ INFORMACE
•	 Upozorňujeme,	že	přihlášku	na	akci	musí	vyplnit	všichni,	včetně	těch,	kteří	se	budou	prezentovat	ústním	sdělením	nebo	formou	posteru!
•	 Volná	sdělení	do	jednotlivých	bloků	či	postery	lze	přihlásit	nejpozději	do	15.	4.	2008.
•	 Volná	sdělení	zašlete	zpracované	v	el.	podobě	v	textovém	editoru	MS	Word	na	e-mailovou	adresu	ssgcr@ti.cz	.
•	 Doporučený	formát	posteru:	šířka	85	cm,	výška	115	cm
•		 Organizační	zajištění	konference:	G-AGENCY	s.r.o.	Olomouc,	SSG	ČR	Brno:	Bude-li	v	době	doručení	Vaší	přihlášky	vyčerpána	ubytovací	kapacita,	budete	písemně	

či	telefonicky	informováni,	náhradní	ubytování	si	zajistí	každý	individuálně.	Nebude-li	částka	za	ubytování	uhrazena	do	4.	5.	2008,	Vámi	požadované	ubytování	
bude	zrušeno.

Řádně	vyplněnou	přihlášku	zasílejte	nejpozději	do	4.	května	2008	na	adresu:
Sekretariát	G-AGENCY	s.r.o.,	U	Stadionu	8,	772	00		Olomouc,	tel:	602	740	985,	e-mail:	info@g-agency.eu	

(v	el.	podobě	ji	lze	také	vyplnit	na	www.ssg.cz,		www.cgps.cz)

Vezměte	prosím	na	vědomí,	že	jen	řádně	vyplněná	přihláška,	především	čitelná	a	kompletní	adresa,	je	zárukou	včasného	a	správného	doručení	finálních	pokynů	a	
informací	k	akci.	Přihláška	je	univerzální	tzn.	pro	lékaře	i	porodní	asistentky.	Vzhledem	k	tomu,	že	agentura	zajišťující	organizaci	konference	je	plátcem	DPH,	je	nutné	z	
důvodu	rozdílných	daňových	sazeb	rozlišit	platby	za	ubytování	od	registračních	poplatků	a	poplatků	za	společenský	večer.	V	důsledku	toho	je	nutné,	abyste	platbu:
•	 za	registrační	poplatek,	workshop	a	poplatek	za	společenský	večer	odeslali	pod	variabilním	symbolem	=	rodné	číslo	se	záměnou	prvního	dvojčíslí	číslicemi	99
•	 za	ubytování	odeslali	pod	variabilním	symbolem	=	rodné	číslo	se	záměnou	prvního	dvojčíslí	číslicemi	88

Platby	zasílejte	převodem	na	účet	společnosti	G-AGENCY,	s.r.o.	u	České	spořitelny	Olomouc,	pobočky	Olomouc,	Tř.	Svobody	19,	772	00		Olomouc,	Česká	Republika,	
č.	ú.	1808339319/0800,	IBAN	CZ05	0800	0000	0018	0833	9319,	BIC:	GIBACZPX,	variabilní	symbol	dle	pokynů	viz	výše	a	na	přihlášce.	Nezasílejte	platbu	složenkami,	
plátce	nelze	identifikovat.
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Otočte, pokračování na další straně ...

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ČGPS ČLS 
JEP A SSG ČR

6. 6. - 8. 6. 2008, HRADEC KRÁLOVÉ

 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK
7. 6. 2008, HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Adresa ordinace vč. PSČ:

Titul, příjmení, jméno:

9
Variabilní symbol*: 

9

Tel.:

Fax:

E-mail:

IČO:

Tel.:

REGISTRAČNÍ POPLATEK  do  15. 4. 2008 do 4. 5. 2008       později, na místě

Člen ČGPS, SSG a SGPS  1.600,- Kč  2.200,- Kč  2.800,- Kč

Nečlen ČGPS, SSG a SGPS  2.200,- Kč  2.800,- Kč  3.500,- Kč

Gynekologové v přípravě před I. atestací  800,- Kč  1.600,- Kč  2.000,- Kč
s potvrzení zaměstnavatele ve věku do 30 let
hradí sjezdový poplatek 

porodní asistentky - vstup platí na 3 dny   800,- Kč  2.000,- Kč

jednodenní vstup-platí pouze pro lékaře     1.000,- Kč

WORKSHOPY dne 5. 6. 2008  do  15. 5. 2008

Workshop č. 1  600,- Kč

Workshop č. 2  600,- Kč

Workshop č. 3  600,- Kč

(Témata workshopů, místo a čas konání, naleznete v anonci, která je součástí této přihlášky!)

GALAVEČER
účastník kongresu  800,- Kč  ANO  NE

doprovod 1.000,- Kč  ANO  NE
vstup na místě 1.500,- Kč

CENA CELKEM         
   registrační workshop společenský večer doprovod celkem
   poplatek  účastník konference na spol. večer 

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 9% DPH!   Celková platba za registrační poplatek a společenský večer byla odeslána dne:

Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, pobočky Olomouc, Tř. Svobody 19, 772 00  Olomouc, Česká Republika,

č. ú. 1808339319/0800, IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX, variabilní symbol 99……..(viz výše)
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Pokyny
•  Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků

za společenský večer. 
•  V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
• za registrační poplatek a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99
• za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88
•  Pro případ, že bude v době doručení přihlášky Vámi požadovaný hotel či penzion obsazen, označte ve sloupci POŘADÍ alespoň 4 další ubytovací zařízení, ve kterých by bylo event. zajištěno náhradní 

ubytování. O případné změně budete informováni.
•  Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 15. 4. 2008 doporučujeme, aby se telefonicky informovali na t. č. 602 740 822 (G-AGENCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování.
•  Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
•  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
• Těm, kteří se odhlásí do 10. 4. 2008 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30%, do 30. 4. 2008 o 50%. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Přihlášku zasílejte nejpozději do 4. 5. 2008 na adresu:  sekretariát G-AGENCY s.r.o, U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, fax: 58 523 4499

Datum:
Razítko a podpis

 A. Hotel U Královny Elišky**** (luxusní hotel v historické části města)

   dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  ...................................... 3.300,- Kč
   (1650,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

   jednolůžkový pokoj 2.700,- Kč /noc/vč.snídaně

 B.  Hotel Amber Černigov*** (hotel s vysokým standardem služeb, v centru HK)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  .......................................  2100,- Kč                                 
   (1050,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 1.700,- Kč/noc/vč.snídaně

 C. Hotel Alessandria*** (dobře vybavený hotel s širokým spektrem služeb, nedaleko KC Aldis)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  ...................................... 1.500,- Kč  
   (750,- Kč osoba/noc/vč.snídaně)

   jednolůžkový pokoj 1.100,- Kč /noc/vč.snídaně

 D. Penzion Nové Adalbertinum*** (penzion v historickém centru města, s příjemným 
restaurantem) 

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  ...................................... 1.440,- Kč 
   (720,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj  1 130,- Kč /noc/vč.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.950,- Kč
   (650,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

 E. Penzion U České koruny*** (penzion situovaný v historické části města)

   dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 2.100,- Kč 
   (1050,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

   jednolůžkový  pokoj 1.600,- Kč noc/vč.snídaně

 F.  Penzion Uno***(penzion s restaurací v centru města)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.200,- Kč
   (600,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 1.000,- Kč /noc/vč.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.410,- Kč 
   (470,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

 G.  Penzion Černý kůň***(penzion s restaurací 3 km od centra města)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.350,- Kč 
   (675,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 1.000,-Kč /noc/vč.snídaně

 H. Hotel Garni (ubytovací zařízení v areálu vysokoškolských kolejí,  nedaleko KC Aldis)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.200,- Kč 
   (600,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 500,-Kč /noc/vč.snídaně
              Pouze u jednolůžkového pokoje (společná sprcha pro buňku se dvěma jednolůžkovými pokoji)

 I. Hotel Stadion** (hotel ve sportovním areálu, nedaleko KC Aldis)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ..........................................  850,- Kč 
   (425,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 740,-Kč /noc/vč.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.200,- Kč 
   (400,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

 J. Penzion U Zezuláků** (rodinný penzion ve vilkové části města, velice příjemné okolí)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.200,- Kč 
   (600,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 800,-Kč/noc/vč. snídaně

 K. EKONOMICKÉ UBYTOVÁNÍ
 Ubytovna Fakultní nemocnice (společné soc.zařízení vždy pro dva 

pokoje, bez snídaně)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ..........................................  780,- Kč 
   (390,- Kč/osoba/bez snídaně)

  jednolůžkový pokoj 390,-Kč /noc/bez.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.170,- Kč 
  (390,- Kč/osoba/bez snídaně, tyto pokoje mají své vlastní soc. 

zařízení + sprchu)

  Hotelový dům Heyrovského 
  (centrum HK, společná sprcha pro buňku se dvěma dvoulůžkovými 

pokoji, WC na chodbě, bez snídaně)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 400,- Kč 
   (200,- Kč/osoba/bez snídaně)

  jednolůžkový pokoj 350,- Kč /noc/bez snídaně

8
Variabilní symbol*: 

8

UBYTOVÁNÍ  5. 6. 2008  6. 6. 2008  7. 6. 2008  bez ubytování

CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM:

byla odeslána dne: 

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800
variabilní symbol 88…….. (viz výše).  UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 9% DPH!
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Seznam členů výboru SSG ČR
MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Jan Nový - místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek - tajemník

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18   602 00  Brno tel. 542 221 661 
ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442   397 01  Písek tel. 382 215 000 
olga.hlavackova@volny.cz

MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748   460 06  Liberec 6   tel. 485 133 321 
y.jandova@quick.cz

MUDr. Vlastimil Malík Masarykovo nám. 20  702 00  Ostrava 1   tel. 596 112 371 
vmalik@volny.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21    320 07   Plzeň tel. 377 371 740 
jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek U Stadionu 8    772 00  Olomouc tel. 585 234 444 
alesskrivanek@volny.cz

MUDr. Alexandra Stará  Slavíkova 15    120 00  Praha 2 tel. 222 716 273 
alexstara@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc. Labská kotlina 1220   500 02  Hradec Králové    tel. 495 757 188 
jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc. Ohmova 271   109 00  Praha 10        tel. 271 961 183 
tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 280 00  Kolín tel. 321 752 514 
jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 755 01  Vsetín tel. 571 415 089 
malik@gyneko.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252, 386 01  Strakonice tel. 383 322 075 
vokaty@cbox.cz



2� • Zpravodaj SSG ČR



Zpravodaj SSG ČR • 25



POZOR PŘIPRAVUJEME!
DOPLNĚNO O TÉMATA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ!

JARNÍ ROADSHOW 2008
Vážení kolegové,

po dobré zkušenosti a kladné odezvě z letošního cyklu jarních a podzimních doškolova-
cích seminářů jsme se rozhodli v tomto trendu pokračovat.

V průběhu měsíce března a dubna  proběhne Roadshow seminářů, které připravilo SSG 
ČR ve spolupráci se společnostmi Abbott Laboratories, s.r.o., Merck Sharp & Dohme 
IDEA, Inc. a Organon s.r.o. na aktuální témata ambulantní gynekologie.

Všichni členové SSG ČR budou ještě osloveni mimořádnou pozvánkou. Předběžně si 
prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, které se Vás týkají.

Program:
1. Vaginální hormonální antikoncepce: Přehled odborných informací 

2. Vaginální hormonální antikoncepce: Jak se Vám líbí? 
3. Přínos HPV vakcinace do klinické praxe 

4. Meridia-léčba nadváhy a obezity v praxi ambulantního gynekologa

Termíny seminářů:
13. 3. 2008 od 17.30 hod.: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34 

Přednášející: 1. doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., 2. MUDr. Olga Hlaváčková, 
3. MUDr. Aleš Skřivánek, 4. MUDr. Petra Šrámková

3. 4. 2008 od 17.30 hod.: Plzeň, Parkhotel Plzeň,  U borského parku 31
Přednášející: 1. doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., 2. MUDr. Olga Hlaváčková,

3. MUDr. Jan Nový, 4. MUDr. Petra Šrámková

10. 4. 2008 od 17.30 hod.: Ústí nad Labem, BW Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36 
Přednášející: 1. doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., 2. MUDr. Olga Hlaváčková, 

3. MUDr. Tomáš Fait, 4. MUDr. Petra Šrámková

17. 4. 2008 od 17.30 hod.: Hradec Králové, hotel U královny Elišky, Malé náměstí 117
Přednášející: 1. doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., 2. MUDr. Olga Hlaváčková, 

3. MUDr. Jiří Štěpán, CSc., 4. MUDr. Petra Šrámková

24.4. 2008 od 17.30 hod.: České Budějovice, Hotel Gomel, Pražská 14
Přednášející: 1. doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., 2. MUDr. Olga Hlaváčková, 

3. MUDr. Tomáš Fait a MUDr. Zdena Kravarová, 4. MUDr. Petra Šrámková

Na setkání s Vámi se těší 
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Meridia® Sibutramin - Zkrácená informace o přípravku. Složení: 1 tobolka 10 mg nebo 15 mg sibutramini 
hydrochloridum. Charakteristika: Antiobezitikum. Indikace: pro obézní pacienty (BMI > 30 kg/m2) i pro pacienty s 
nadváhou (BMI > 27 kg/m2) a přítomnými rizikovými faktory jako jsou diabetes II. typu nebo dyslipidemie. Přípravek 
je indikován v rámci komplexního programu snižování hmotnosti u pacientů, kde režimová opatření k snížení nebo udr-
žení hmotnosti nestačí. Kontraindikace: Přecitlivělost na sibutramin nebo jakoukoliv pomocnou látku, vážné poruchy 
příjmu potravy, organická příčina obezity, psychiatrické onemocnění – ve studiích na zvířatech vykazoval sibutramin 
potenciální antidepresivní účinnost, nelze tedy vyloučit, že by mohl vyvolat manickou episodu u pacientů s bipolární 
afektivní poruchou, užívání inhibitorů MAO nebo dalších centrálně působících přípravků, nedostatečně kontrolovaná 
HT, ICHS, srdeční selhání, arytmie, CMP, hyperthyreóza, těžká porucha funkce jater nebo ledvin, BHP s retencí moči, 
glaukom s úzkým úhlem, drogová, léková nebo alkoholová závislost, těhotenství a kojení, osoby starší 65 let a mladší 
18 let. Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčby, obecně nejsou vážné a jsou reverzibilní. Nejčastěji se 
vyskytuje např. sucho v ústech, nespavost a zácpa, méně často zvýšení krevního tlaku, tachykardie, návaly, změny chuti, 
pocení, bolesti hlavy, atd. Interakce: sibutramin je metabolizován především prostřednictvím jaterního isoenzymu CY-
P3A4. Přípravek Meridia® nemá být podáván současně s jinými léky, které zvyšují hladinu serotoninu, nebo léky, které 
mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci. Zvláštní upozornění: Po dobu podávání přípravku Meridia® je 
doporučeno kontrolovat krevní tlak a tepovou frekvenci. Dávkování a doba trvání léčby: Počáteční dávka je 1 tobolka 
přípravku Meridia® 10 mg denně. V případě potřeby a při dobré toleranci je možné dávku navýšit na 15 mg jednou denně. 
Max. doba podávání 1 rok. Účinnost a toleranci preparátu je třeba pravidelně kontrolovat. Předávkování: S předáv-
kováním sibutraminem jsou pouze omezené zkušenosti. Balení: 28 nebo 98 kapslí 10 mg nebo 15 mg. Držitel rozhod-
nutí o registraci: Abbott GmbH & Co., Wiesbaden, SRN. Registrační číslo: 10 mg 08/541/99-C, 15 mg 08/542/99-C. 
Podmínky uchovávání: Při teplotě do 25°C. Datum poslední revize textu: 18.1.2006. Výdej přípravku je vázán na 
lékařský předpis a je hrazen s indikačním omezením z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než přípravek předepíšete, 
seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku. 

…navíc edukační materiály a konzultace ZDARMA…navíc edukační materiály a konzultace ZDARMA

...sytý z mála*

Abbott Laboratories, s.r.o., Hadovka Office Park, 
Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6, tel.: 267 292 111, fax 267 292 100, 
www.abbott.cz, www.meridia.cz

    James WPT et al. Effect of sibutramine on weight maintenance after weight loss: a randomised trial Lancet 
    2000, 356:2119-25 
*

Účinná podpora 
hubnutí
Účinná podpora 
hubnutí **




