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EDITORIAL

Jak dál?

Jako obvykle v neděli odpoledne sedím sám na sekretariátu SSG ČR. Dopsal jsem 
korespondenci, nachystal asistentkám práci na následující týden. Mám za sebou těs-
ně následující Celostátní sjezd SSG ČR a ČGPS v Praze a SGPS v Popradu. Hovořil 
jsem s desítkami, ne-li stovkami kolegů - soukromých lékařů i zaměstnanců. Proběh-
la další jednání se zástupci ambulantních specialistů, praktických lékařů pro dospělé, 
děti a dorost a dalšími subjekty. Zrovna přišel e-mailem článek Aleše Skřivánka, který 
popisuje náš pražský sjezd. Tam jsem se dočetl, že se blíží desáté výročí založení 
SSG ČR. Bilancování dosavadní činnosti a zamýšlení se nad budoucností naší pro-
fesní organizace a jejích členů se přímo nabízí. 

Mám zatím poměrně dobrou paměť a vybavuji si entusiasmus několika jedinců, kteří 
stáli u zrodu myšlenky na vytvoření samostatné organizace soukromých gynekologů. 
Mnozí (zejména ti „neprivátní“) tehdy tuto ideu odmítali, někdy zesměšňovali a orga-
nizaci  nedávali  naději  na  přežití  déle  než  rok.  Vzpomínám  na  optimismus  prvních 
funkcionářů  i  řadových  členů,  radikální  požadavky  při  prvních  jednáních,  četná 
zklamání z výsledků mnohaměsíční práce. Ministry zdravotnictví, kteří se vystřída-
li za mého působení ve funkci, už skoro ani nespočítám. Nicméně SSG ČR přežilo, 
členská základna je stabilizována a neustále roste, naše organizace je vnímána i těmi, 
kteří nám nejsou ideově blízcí, jako subjekt, který má svou autoritu a je nutné jej brát 
v potaz. Přečkali jsme i éru socialistických ministrů, pro které soukromá zdravotnická 
zařízení byla v nejlepším případě trpěná součást systému. Úspěšně jsme protestova-
li proti záměrům bývalého odborářského předáka, poté prezidenta ČLK, kterého poli-
tický turismus přivedl až na ministerský post. V té době jsme byli opravdu existenčně 
ohroženi a došlo k vytvoření jednotné fronty těch, kteří se na sebe dříve (a nyní opět) 
dívali spíše jako na konkurenci. Několik posledních měsíců se těm, se kterými bývalí 
ministři téměř nekomunikovali, pracuje o něco lépe. Současná administrativa MZ ČR 
neplánuje  zestátňování,  na  rozdíl  od  těch  předchozích  o  reformě  pouze  nehovoří, 
ale předkládá její konkrétní etapy. První část stabilizace a tolik diskutované poplatky 
pacientů  jsou  jen  malým  nezbytným  krůčkem  správným  směrem.  K  reformě  i  jed-
notlivým legislativním návrhům máme řadu připomínek, nicméně její směr a celkový 
dopad  jsou  pro  soukromé  zdravotnictví  příznivé.  Protestům  ČSSD  a  KSČM,  které 
jsou  ideologicky  jinde,  se  nelze  divit.  Smutnou  roli  hraje  ale  ČLK  v  čele  s  dalším 
exodborářským bossem. Politizace této ze zákona povinné profesní organizace a to, 
že  málokdo  rozliší  ČLK  a  LOK,  způsobily  postupnou  ztrátu  prestiže  a  kompetencí 
Komory. 

Nevím, jak dlouho vydrží relativně příznivá atmosféra pro soukromou sféru a jaký 
bude  výsledek  plánovaných  reforem  nejen  ve  zdravotnictví.  Jsem  ale  přesvědčen 
o  tom, že SSG ČR zůstane organizací, která nebude měnit své postoje na politic-
kou či  jinou objednávku. Věřím,  že  i  nadále  zůstaneme  respektovaným partnerem 
státním  institucím,  zdravotním  pojišťovnám  i  dalším  profesním  sdružením.  Bude 
to zejména díky Vám - členům. Děkuji Vám za dosavadní důvěru, kterou se snažím 
nezklamat.  Děkuji výboru a revizní komisi za skvělou týmovou práci. Děkuji asistent-
kám Aničce Hajské a Staňce Sedlářové za to, že dosud funkci zvládám. 

Přeji všem hezké léto, optimismus a pevné nervy a věřím, že se brzy najde kompe-
tentnější předseda (nejen) SSG ČR.

	 Vladimír	Dvořák
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Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP,
Praha 25. -27. 5. 2007

Celostátní  konference  profesního  sdružení  a  odborné  společnosti  proběhla  letos 
jako  společná  již  pošesté  a  měla  některé  společné  rysy  s  těmi  předchozími,  ale 
i celou řadu specifik.

Poprvé se společný sjezd odehrál v Praze, kam se odborná společnost vrátila po 13 
letech, naposledy pořádal sjezd na Olšance na podzim 1994 prof. Evžen Čech. SSG 
si Prahu „zkusilo“ před 7 lety na Žofíně a zejména z prostorových a finančních důvo-
dů jsme se poté Prahy tak trochu obávali. Poté, co v Top hotelu přistavěli kongreso-
vou halu s dostatečnou kapacitou, jsme si na to již troufli. Služby hotelu v ubytovací 
i kongresové části poněkud pokulhávaly za profesionalitou např. BVV v Brně, také jsme 
stížnosti vedení hotelu tlumočili a ujistili je, že pokud nedojde ke zlepšení, těžko bude-
me výbory obou společností přesvědčovat k návratu do Prahy dříve než za řadu let. 
Věřím,  že  přes  uvedené,  ale  většina  účastníků,  ať  již  z  řad  registrovaných  lékařů, 
porodních asistentek nebo firem byla spokojena s odbornou i společenskou úrovní 
konference, jejíž ozdobou byla i předaná 2 čestná členství významným zahraničním 
osobnostem gynekologie a porodnictví, nám dobře známému otci „kličky“ prof.Pren-
divillovi z Irska a dlouholetému prezidentovi FIGO prof. Sciarrovi z USA.

Rozepisovat se o odborném programu nelze, každý si snad našel, co od něj očeká-
val a model paralelních sekcí se asi ujme i do budoucna. Prostě už i v tak poměrně 
úzkém oboru,  jakým gynekologie a porodnictví  jsou, zájem posluchačů není o vše 
sdělované univerzální.

Valné shromáždění SSG se seznámilo s aktuálním děním na naší zdravotně poli-
tické scéně a vyjádřilo podporu dosavadním i dalším krokům výboru při zastupování 
našich  společných  zájmů.  Milým  překvapením  ,alespoň  pro  mě,  byl  vysoký  zájem 
o plánovanou historicky první konferenci kolposkopické sekce plánované na polovi-
nu prosince do Prahy.

Společenský galavečer v sobotu snad uspokojil všechny svojí oficiální, gastrono-
mickou  i  hudební  částí,  na  své  si  přišli  fanoušci  písniček Petra Muka,  nostalgické 
a dojemné bylo vystoupení Václava Neckáře s Bacily a kdo neměl dost, toho dorazil 
big beatový Doctor P.P.

Jako obvykle na závěr vyjádřím pochybnost nad tím, zda je ještě kam dále posunout 
odbornou i společenskou úroveň našich sjezdů, ale jako obvykle se o to s organizá-
tory příští  konference pokusíme. Bude  to 6.-8.6.2008 v Kongresovém centru Aldis 
v Hradci Králové.

A  bude  to  přesně  10  let  od  chvíle,  kdy  jsme  se  koncem  dubna  1998  v  Olomou-
ci na našem nultém sjezdu rozhodli SSG ČR založit.

S přáním pěkných a klidných prázdnin s Vašimi blízkými se s Vámi těším na shle-
dání v Milovech a na dalších akcích, které pro Vás pořádáme celostátně nebo i regi-
onálně.

Aleš	Skřivánek
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2�. �. 2007 Brno - Kongresové centrum BVV - Setkání ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Šlo o další ze série akcí, které pořádají SAS a SSG ČR ve spolupráci se Sdružením 
praktických  lékařů ČR a Sdružením praktických  lékařů pro děti a dorost. Byla pre-
zentována současná situace v úhradách ambulantní péče, stav s vyúčtováním v roce 
2006 a perspektivy do budoucna. Rovněž bylo oznámeno vytvoření platformy Léka-
ři pro reformu. Její zakladatelé podporují změny, které prosazuje současné MZ ČR 
a chtějí sdružovat podobně smýšlející kolegy. Má jít pouze o názorové fórum, niko-
li o konkurenci stávajícím organizacím. S příspěvky vystoupili  rovněž krajský zdra-
votní rada a ředitelé krajských poboček VZP a ZP MV. V bohaté diskusi prezentoval  
náš zástupce postoj SSG ČR k úhradové problematice. Za alarmující označil fakt, že 
v roce 2006 rostly úhrady nejrychleji segmentu  lůžkové péče. Tento trend  je nutné 
zastavit.

26. �. 2007 Praha ZP MV - jednání s představiteli uvedené zdravotní pojišťovny
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním  tématem  byl  screening  karcinomu  děložního  hrdla.  ZP  MV  připravuje 
podobně jako VZP projekt obesílání žen, které neabsolvovaly delší dobu preventivní 
prohlídku u gynekologa. Náš zástupce deklaroval projektu podporu, zdůraznil nut-
nost zavedení dostatečně přísných kritérií pro  laboratoře a  jejich auditu. Rovněž je 
nutné sjednotit úhradu za screeningová cytologická vyšetření.

Jednání, nejen k dané problematice, budou se ZP MV pokračovat.

26. �. 2007 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předseda  informoval  přítomné  o  svém  telefonickém  hovoru  s  ministrem  Julín-
kem. Koalice chce diskutovat o postupném posilování ambulantní sféry. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o otázku koncepční a dlouhodobou, doporučuje ministr jednání 
v červnu 2007. Náš zástupce  rovněž upozornil členy Koalice na znepokojivý  trend 
v úhradách zdravotní péče, kdy v roce 2006 rostly nejvíce příjmy lůžkovým zařízením. 
Bylo dohodnuto, že KSL uspořádá koncem května tiskovou konferenci, v níž upozorní 
na problémy ambulantních zdravotnických zařízení.

15. 5. 2007 Praha – MZ ČR – jednání Komise pro mamografický screening
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Dne 15.5.2007 se náš zástupce zúčastnil zasedání Komise pro mamografický scre-
ening.  Byly hodnoceny reakreditace center pro mamografický screening. Prof. Daneš 
seznámil s projektem  satelitních středisek. Přihlásilo se jediné středisko. Zkušební 
doba stanovena do konce roku 2007. V další diskusi byly probírány jednotlivé žádos-
ti a nová Centra. Po probrání bylo doporučeno zjistit ještě další informace, především 
postoj jednotlivých poboček zdravotních pojišťoven v daných regionech.

22. 5. 2007 – Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Přítomní konstatovali hrozbu dalšího nárůstu objemu veřejných financí do segmen-
tu  lůžkové péče. Tento nárůst byl  v  roce 2006 zásluhou exministra Ratha největší 
za poslední roky. Koalice se obrátí na MZ ČR se žádostí o sdělení, jaké procento veřej-
ných prostředků směřuje do nemocnic v jednotlivých státech EU. Byl domluven ter-
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mín schůzky s ministrem zdravotnictví ČR, Koalice stanoví témata, která její členové 
považují za zásadní. Rovněž bylo dohodnuto, že se členové Koalice budou scházet 
vždy před konáním Rady poskytovatelů, aby sladili své názory a vystupovali jednot-
ně. Předseda SSG informoval ostatní o subjektech, které nás podpořily v odporu pro-
ti Stavovskému předpisu ČLK č. 16. Náš zástupce rovněž doporučil, aby na příští Koa-
lici byli  pozváni demokraticky smýšlející  členové představenstva ČLK včetně  těch, 
kteří již z představenstva odešli.

28. 5. 2007 Praha VR ČLK - zasedání společného jednání VR a předsedů obo-
rových komisí VR ČLK
Za SSG ČR přítomen J. Štěpán

Z gynekologů přítomni doc. Feyreisl, prof.  Hořejší a Dr. Štěpán

Plánovaný program jednání:

1. Návrh novely zákona č 95/2004

2. Diskuse o celoživotním vzděláváno lékařů dle Stavovského předpisu č.16

3. Vystoupení MUDr. Jaroslava Imrycha, předsedy OS ČLK Olomouc k dalšímu smě-
řování ČLK

4. Různé

5. Závěr

Hlavním  tématem  téměř  3  hodiny  trvajícího  jednání    bylo  nové  rozdělení    oborů 
a navazujícího postgraduálního vzdělávání. 

Původně přednesený návrh byl nakonec přepracován do opět úplně nové podoby.

Z  diskuse  vyplynula  představa,  že  hlavními  obory  budou  tzv.  kmenové    obo-
ry  –  původně  obory  divergentní.Ty  budou    dle  návrhu  tvořit  páteřní  obory,  kam 
budou  absolventi  lékařských  fakult  nastupovat  a  po  24  měsících  se  rozhodovat 
o dalším směřování k získání  specializované způsobilosti / tzn . evropské atestace/ 
z oborů, které je třeba ještě definovat.O nich se na tomto jednání nehovořilo. Dalším 
stupněm pak budou funkční, neboli nástavbové specializace, které budou dobrovol-
ným pokračujícím nadstavbovým vzděláním po získání specializování způsobilosti. 
Vzdělávání bude tedy třístupňové, stupně potvrzené atestací jen dva.. 

Diskuse, která se k tomu vedla, směřovala k pochopení celého systému a jednot-
liví vystupující se snažili zorientovat v celé problematice a najít místo pro svůj obor.  
Diskutovalo se pouze o složení kmenových oborů. Do nich gynekologie a porodnictví 
nezpochybnitelně patří a nebylo třeba nás v tomto směru prosazovat. Na další rozdě-
lení se nedostalo a diskuse byla uzavřena s tím, že budou jednotlivé odbornosti kme-
nových oborů osloveny se žádostí o nové rozdělení a stanovení k nim se vážících 
oborů  specializované způsobilosti a následných  funkčních specializací.

Celá záležitost je dosud nepřehledná a jednání bylo dle mého názoru nepřiprave-
né. Dr.Kubek přednesl zprávu o Stavovském předpisu č 16, který evidentně směřuje 
k monopolu ČLK v oblasti vzdělávání.

Ten odmítli prof. Zvěřina za ČLS JEP a Dr. Cabrnochová za Společnost praktické-
ho dětského lékařství.  ČLS JEP připravuje vlastní návrh, směřující ke stanovení tří 
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garantů celoživotního vzdělávání a to ČLK, ČLS JEP a jednotlivých universit, potaž-
mo lékařských fakult, kteří by byli rovnocennými subjekty.

Další diskuse k  tomuto  tématu byla ukončena bez závěru s konstatováním, že  ti, 
kteří dokument předložený ČLK odmítají, škodí. Dr. Imrych zopakoval prezentaci své-
ho vystoupení na zasedání orgánů komory v Milovech v dubnu t.r. Zde analyzoval 
velmi kriticky současnou situaci v komoře a předpovídal další možné směry vývoje.

Popsal ČLK jako zpolitizovanou organizaci, která zcela ztratila kredit a schopnost 
oslovovat a prezentovat lékařský stav a analysoval důvody tohoto stavu. Reakce ze 
strany vedení komory na tato slova nebyla.

29. 5. 2007 - Praha - úřad vlády ČR - Jednání Rady poskytovatelů s premiérem 
ČR, ministrem zdravotnictví ČR a jeho náměstky

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ze strany premiéra, ministra  i náměstků velice vstřícná a otevřená diskuse o  jed-
notlivých etapách plánované reformy zdravotnictví. Podrobněji se diskutovala úvodní 
opatření, směřující ke stabilizaci systému včetně regulačních poplatků. Předseda SSG 
ČR opakovaně požádal, aby případné úspory zdravotních pojišťoven byly uhrazeny 
v segmentu, ve kterých k nim dojde. Rovněž označil za nepřijatelné, aby lékárník mohl 
bez souhlasu  lékaře zaměňovat předepsané  léky. Zúčastnění se shodli na tom, že 
reforma  je nutná a obecný směr reformy  je správný. Nad technickými detaily bude 
ještě  řada diskusí  všech zainteresovaných. Náš zástupce poté o  závěrech debaty 
hovořil na tiskové konferenci jako jeden ze dvou vybraných zástupců profesních orga-
nizací.

5. 6. 2007 Hradec Králové
Za SSG ČR přítomen J. Štěpán

Dne  5.  6.  2007  proběhlo  v  Hradci  Králové  setkání  ambulantních  lékařů  Hradec-
kého  a  Pardubického  kraje,  které  svolalo  Sdružení  ambulantních  specialistů  ČR, 
Sdružení soukromých gynekologů ČR, Sdružení praktických  lékařů ČR a Sdružení 
praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

Na toto jednání se dostavili představitelé všech významných pojišťoven. Hlavní refe-
rát přednesl dr.  Jojko a s  velkou znalostí  věci  vysvětlil  principy současného finan-
cování  ambulantních  praxí  a  perspektivy  do  budoucna  .  Jednotliví  představitelé 
pojišťoven, většinou ředitelé krajských poboček se vyjadřovali k této tematice a vět-
šinou jejich koreferáty nebyly v kontroversi. Dále vystoupil dr. Flašar jménem Občan-
ského sdružení lékaři za reformu.

Poté odezněl diskusní příspěvek představitele vedení komory MUDr.Herrmana, kte-
rý zcela principielně popřel vše dosud řečené o nutnosti reformy a jejím pojetí a další 
diskuse se stala sporem mezi oběma tábory. Během ní postupně odešla podstatná 
část z asi 200 účastníků setkání.

Schůze ukázala na hluboké rozpory mezi lékaři a rozdílné nazírání na další směřo-
vání zdravotnictví a rozhodně nepřispěla k pochopení podstaty současné situace ve 
zdravotnictví a posílení jednoty lékařského stavu.
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Cítíte rozdíl!

moderní kvalitní péče
Podrobné informace získáte v Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese:
Zentiva, a.s., marketingové oddělení, U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy
Tel.: 267 242 111, fax: 261 141 254, www.zentiva.cz  LB/09.06/001.01/27078990/CZ

Zkrácená informace o přípravku Ladybon®:
Léčivá látka: tibolonum 2,5mg v jedné tabletě. Indi-
kace: léčba příznaků nedostatku estrogenů u žen, 
které jsou alespoň jeden rok po menopauze, prevence 
osteoporózy u žen po menopauze s vysokým rizikem 
budoucích fraktur a s intolerancí nebo kontraindikací 
jiných přípravků schválených pro prevenci osteoporózy. 
Dávkování: užívá se jedna tableta denně, u starších 
pacientek není nutná úprava dávky. Kontraindikace: 
těhotenství, karcinom prsu, estrogen-dependentní 
maligní tumor (např. karcinom endometria), vaginální 
krvácení neobjasněné etiologie, hyperplazie endo-
metria, přecitlivělost na některou složku přípravku, 
porfyrie,onemocnění jater, tromboembolie. Interakce: 
Ladybon může zvyšovat fi brinolytickou aktivitu a tedy i 
zesilovat účinky antikoagulancií. Tento účinek byl zazna-
menán u warfarinu. Pacientky současně užívající Lady-
bon a warfarin je třeba sledovat a dávkování warfarinu 
upravit. Těhotenství a kojení: podávání přípravku 
Ladybon v těhotenství je kontraindikováno.Nedoporu-
čuje se užívat během kojení. Nežádoucí účinky: bolesti 
břicha, přírůstek tělesné hmotnosti, vaginální krvá-
cení, bolest prsů, svědění v oblasti genitálu, vaginitis, 
hypertrichóza, leukorea. Zvláštní upozornění: Během 
léčby se doporučují pravidelné kontroly. Léčbu je nutno 
okamžitě ukončit, pokud je zjištěna kontraindikace, 
žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí, signifi kantní 
zvýšení krevního tlaku nebo nový výskyt bolestí hlavy 
migrenózního typu. Velikost balení: 1 x 28 tablet 
nebo 3 x 28 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva a.s., Praha, Česká republika. Datum poslední 
revize textu: 1.2.2006. Výdej: přípravek je vázán na 
lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Před předepsá-
ním se seznamte s úplnou informací o přípravku.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

 k očkování proti HPV ze dne 2�. �. 2007

•  Pro naprostou většinu ženské populace ČR vidíme jako optimální dobu pro vak-
cinaci období těsně po dosažení 15. roku věku. Výrazným přínosem je ale vakcí-
na i pro ženy starší, sexuálně aktivní

•   Vakcinované pacientky (u dětí rodiče) je nutno důkladně poučit o tom, že preven-
tivní prohlídky u gynekologa jsou pro ně po začátku sexuálního života nutné,  jejich 
frekvence se neliší od osob nevakcinovaných. Součástí informace pro dospívající 
má být i poučení o papilomavirové infekci, pohlavně přenosných nemocech a kon-
tracepci.

•   Při dodržování uvedeného poučení není rozhodující odbornost lékaře, který vakcí-
nu podá. V podmínkách ČR půjde v naprosté většině případů o registrující gyne-
kology a praktické lékaře pro děti a dorost.

•   Provedení  jakéhokoli vyšetření či  testu  (HPV  test, onkologická cytologie, kolpo-
skopie) před vakcinací není nutné, žena má být ale upozorněna na nutnost pra-
videlných gynekologických kontrol. Na screeningu karcinomu děložního hrdla se 
u očkovaných nic nemění

•   Očkovány mohou být i ženy s abnormním výsledkem onkologické cytologie, kon-
dylomaty či ošetřenou prekancerózou v anamnéze. Tyto pacientky je nutno infor-
movat o  tom, že vakcíny nemají  terapeutický efekt a že benefit vakcinace bude 
pro ně nižší.

•   Vakcinace žen nad 26 let a vakcinace mužů není postupem non lege artis. I zde je 
nutné důkladné poučení.

Toto doporučení vychází ze situace v ČR v březnu 2007, kterou lze charakterizovat:

•   Vakcína není hrazena z veřejných prostředků, jedná se o osobní investici do své-
ho zdraví, či zdraví svých blízkých.

•   Účinnost vakcíny  je prokázána na dobu 5  let,  lze předpokládat období výrazně 
delší, nicméně vycházet lze pouze z faktů.

V případě nových informací (zejména výsledků klinických studií) bude doporučení 
inovováno.

PRENATÁLNÍ PÉČE
Upozorňujeme, že od r. 2005 platí Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologic-

kém těhotenství, schválené výborem odborné společnosti i profesního sdružení. Rov-
něž tento materiál najdete na www.ssg.cz. Text mají k dispozici i zdravotní pojišťovny 
a je pravděpodobné, že budou kontrolovat, zda lékaři neužívají běžně u fyziologicky 
těhotných vyšetření, která jdou přes rámec doporučení. Mohlo by jít např. o bioche-
mický a UZ screening v  I.  trimestru, který by měl být hrazen pacientkou, případně 
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z grantu. Na druhé straně naprosto obhajitelné je UZ vyšetření při diagnostice gravi-
dity - toto vyšetření rutinní prenatální péči předchází, proto není uvedeno v doporu-
čeném postupu. Bude-li některé ZZ u fyziologických těhotenství provádět vyšetření, 
která v materiálu absentují, nebude možné je efektivně hájit v případě sporu a vysta-
vují se riziku, že tato vyšetření uhradí ze svého..

ZÁSADy DISPENZÁRNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE VE fyZIOLOgIcKÉM TĚHOTENSTVÍ
(doporučený postup, platný od roku 2007)

Následující přehled vymezuje nepodkročitelnou,  tedy základní  frekvenci a rozsah 
péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím. Nebudou-li doporučený rozsah 
a frekvence vyšetření realizovány, péče bude označena za non lege artis.

Abychom co nejlépe a nejpřesněji vymezily skupinu žen, kterým bude níže uvedená 
péče určena, rozdělíme všechny těhotné na tři základní skupiny podle možného roz-
sahu těhotenského rizika:

1.  Těhotné  s  malým  rizikem  jsou  pacientky  bez  rizikových  faktorů  v  anamnéze 
a výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou nor-
mální. Takové těhotenství označujeme jako FYZIOLOGICKÉ a dispenzární prena-
tální péče je poskytována:

  - do 36. týdne gravidity včetně v intervalu čtyř týdnů

  - od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.

Těhotná může být předána do ambulantní péče pracoviště, které povede porod, již 
od 36. týdne gravidity - nejpozději však v termínu porodu.

2.  Těhotné se středním rizikem  mají svoji anamnézu zatíženu rizikovým / rizikovými      
faktory. Výsledky  jejich vyšetření  jsou normální, ale vyžadují opakování. Takové 
těhotenství označujeme jako RIZIKOVÉ. Frekvence návštěv je závislá na aktuál-
ním vývoji zdravotního stavu ženy. Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných 
laboratorní výsledky mimo hranice fyziologie, musí být převedeny do třetí skupi-
ny.

3.  Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové fakto-
ry. Charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních 
výsledků, které definují konkrétní riziko. Do této skupiny patří i ženy, jejichž speci-
fický medicínský problém definuje riziko již na počátku gravidity. Takové těhoten-
ství označujeme jako PATOLOGICKÉ. Frekvence návštěv je zcela individuální.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:
  - PRAVIdELná (provádějí se při každé návštěvě gynekologa)

  - nEPRAVIdELná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

Komplexní prenatální vyšetření by mělo být provedeno nejpozději do konce 12. týd-
ne těhotenství. Jeho nedílnou součástí  je kromě pravidelně prováděných vyšetření 
i změření zevních pánevních rozměrů těhotné a vystavení těhotenské průkazky.

Pravidelná vyšetření:
-  podrobný sběr anamnestických údajů a stesků těhotné
-  zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku
-  chemická analýza moči
-  bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix - score
-  od 24. týdne gravidity detekce známek vitality plodu
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Nepravidelná vyšetření:
16. týden:  stanovení krevní skupiny + Rh faktoru
    vyšetření titru erytrocytárních protilátek  
    stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, 
    hladiny hemoglobinu 
    serologické vyšetření protilátek proti syfilis, HBsAg a HIV
    biochemický screening VVV ve druhém trimestru
    vyšetření močového sedimentu střední porce moči
18. - 20. týden:  první ultrazvukový screening plodu
24. - 28. týden:  screening poruch glukózové tolerance  
    (blíže viz Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové  

    tolerance v graviditě)
30. - 32. týden:  vyšetření  titru  erytrocytárních  protilátek  u  žen  Rh  negativních 

    a s krevní skupinou 0 (nula)
    stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů,
    hladiny hemoglobinu
    druhý ultrazvukový screening plodu
36. - 37. týden:  detekce streptokoků skupiny B v pochvě
36., 37., 38., 39. a 40. týden:   kardiotokografický non–stress test 
    ( ve 36. a 37. týdnu je doporučen, v dalších týdnech již povinný)

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče fyziologické-
ho těhotenství. 

23. března 2007

Text byl schválen výbory České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, 
Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP a Sekce ambulantních gynekologů ČGPS  
ČLS JEP. 

OPAKOVANÁ SDĚLENÍ

MAMOgRAfIcKÝ ScREENINg

VZP chystá ve spolupráci s komisí odborníků pro mamografickou  diagnostiku pilotní 
projekt zvaní žen k mamografickému screeningu s cílem zvýšit účast v tomto progra-
mu. V pozvánce bude ženě doporučeno, aby navštívila svého gynekologa či praktic-
kého  lékaře, který  ji vystaví žádanku k vyšetření do akreditovaného screeningové-
ho centra. Dovolujeme si požádat o maximální vstřícnost k tomuto projektu, důležité 
je zejména: 

-  vystavit žádanku bez zbytečného prodlení

-  odesílat  ženy  výhradně  do  screeningových  center,  ne  do  různých  poraden 
či mamografických nescreeningových pracovišť

-  odeslat  ženu  i  v  případě,  že  měla  nescreeningovou  diagnostickou  mamogra-
fii či chodí do nějaké poradny - cílem je co nejvíce převést co nejvíce těchto žen 
do akreditovaných screeningových center (centra budou instruována, jak v těch-
to případech postupovat)
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Vyšetření v rámci pilotního projektu  nebudou zahrnuta do vyžádané péče, všech-
na screeningová pracoviště budou o projektu informována a připravena na něj.

 SPOLUPRÁcE S AVONEM

Projekt Ženy ženám vstoupil do svého již pátého ročníku, probíhá od března do říj-
na  letošního  roku  a  společnost  Avon  Cosmetics  v  jeho  rámci  opět  přispívá  část-
kou 200 korun na sonografické nebo mamografické vyšetření. Projekt je realizován 
ve  spolupráci s Aliancí českých organizací a žen s rakovinou prsu, Asociací mamo-
diagnostiků ČR a Sdružením soukromých gynekologů ČR.

Jako členové Sdružení soukromých gynekologů máte možnost tyto poukazy získat 
do svých ordinací pro pacientky.  V případě zájmu o získání dalších brožur pro potře-
by Vaší ordinace, kontaktujte: Michaelu Vaňkovou, P.G. Management, s. r. o., na tele-
fonním čísle: 731 183 689, nebo emailové adrese: michaela.vankova@pgm.cz. Pou-
kázky Vám budou poté zaslány poštou.

Zájemkyně  o  využití  finančního  příspěvku  na  vyšetření  prsů  se  musí  objednat 
na pracoviště akreditované pro screening rakoviny prsu. Seznam pracovišť je spolu s 
kontakty k dispozici v informační brožuře, jejíž součástí je rovněž kupon s dvousetko-
runovým příspěvkem na vyšetření. Vyplněný kupon je nutné odevzdat na screenin-
govém pracovišti bezprostředně před vyšetřením. Cena vyšetření bude poté sníže-
na o 200 Kč. 

Věříme, že bude  tomuto projektu věnována zasloužená pozornost a využijete  té-
to možnosti v maximální míře.

UKONČENÍ SPOLUPRÁcE S ČASOPISEM PRAKTIcKÁ gyNEKOLOgIE
Od března 2007 byla dohodou ukončena spolupráce SSG ČR s výše uvedeným 

periodikem. SSG ČR nyní časopis nijak nepodporuje a neplánuje s ním do budouc-
na jakoukoli spolupráci.

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 for-
mulář plné moci. Je možné jej najít na www.ssg.cz, případně zašleme poštou.  Notář-
ské 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 uči-
nili, vědí, že řadu informací dostanou se značným předstihem prostřednictvím toho-
to média.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKy
Opakovaně upozorňujeme, že Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 

26. 5. 2006 zvýšení členského příspěvku od roku 2007 na 2.000,- Kč/rok. Toto navý-
šení může být více než kompenzováno nabídnutou možností umístění LCD monito-
ru  s  reklamní,  osvětovou a  zpravodajskou  tématikou do našich  čekáren. Číslo úč-
tu k poukázání členského příspěvku: 2053887329/0800, variabilní symbol  - VS: 99 
(rok narození nahradit 99) + doplnit zbývajícími číslicemi rodného čísla.
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ZÁJEMcI O gOLf
Pokud některý ze členů SSG ČR již golf hraje, nebo má zájem se začít učit a má 

zájem se zúčastnit golfových akcí, které SSG ČR plánuje organizovat, nechť to nahlá-
sí e-mailem či písemně na sekretariát SSG ČR.

PŘEHLED PLÁNOVANÝcH AKcÍ SSg ČR NA ROK 2007

Typ seminář či konference  Místo akce Datum akce

Roadshow - Mezioborový seminář Ostrava 13.9. 2007

Roadshow - Mezioborový seminář Hradec Králové 20.9. 2007

Roadshow - Mezioborový seminář Čes. Budějovice 26.9. 2007

XXXII. doškolovací seminář 
 ve spolupráci s firmou Organon

Milovy 12. - 14. 10. 2007

Roadshow - Mezioborový seminář Praha 17.10. 2007

Konference Sekce pro kolposkopii 
a cervikální patologii ve spolupráci se SSG ČR

Praha, Hotel 
Pyramida

14. - 15. 12. 2007
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XXXII. doškolovací  seminá
Sdružení soukromých gynekolog R ve spolupráci

s firmou Organon a Sekcí ambulantních gynekolog GPS LS JEP 
Datum konání:   13. – 14. 10. 2007 (p íjezd možný již 12. 10. 2007) 
Místo konání:   Hotel Dev t Skal, Milovy ( eskomoravská vyso ina)

!UPOZORN NÍ! 
12.10.2007 Pátek 

Od 18.00 hod prob hne Symposium spole nosti GlaxoSmithKline: 
„Novinky a praktické aspekty o kování proti HPV  v gynekologické ambulanci“. 

Po skon ení odborného programu bude následovat spole enský ve er.

13. 10. 2007 Sobota    
Program: 
Chairman: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. 
 Doc. MUDr. Ta ána Rešlová, CSc.  „ Medicínské výhody vaginální hormonální antikoncepce“ 
 MUDr. Olga Hlavá ková  „ Vaginální hormonální antikoncepce - p ehled studií“  
 Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.  „ Profil vhodné uživatelky vaginální hormonální antikoncepce“  
 MUDr. Zuzana Petrovi ová  „ Zkušenosti s vaginální hormonální antikoncepcí na Slovensku“ 

   
Pé e o ženu s nadváhou/obezitou v gyn. Ordinaci 
 MUDr. Tomáš Malík  „ Život ženy v závislosti na t lesné hmotnosti dané jejím stavem a a compliance“ 
 MUDr. Petra Šrámková  „ Nadváha a obezita-jedna z p í in infertility a inkontinence         
 MUDr. Aleš Sk ivánek  „ Case study“ 

Odpolední program: 
III.ULTRAZVUKOVÝ KURZ – p ihlášku a další informace naleznete na webu SSG R (www.ssg.cz) nebo na webových stránkách G-
AGENCY s.r.o. (www.gynda.cz) a ve Zpravodaji. 

14. 10. 2007 Ned le    
Jednání len  SSG R - situace ve financování gynekologických ordinací  

  - výsledky posledních jednání SSG R

Za átek p ednášek:  cca v 9.30 hodin 
Registrace:   12. 10. 2007 od 17.00 - 20.00 hodin 
   13. 10. 2007 od 7.30 hodin 
Ubytování:   Hotel Dev t Skal, Milovy (celý hotel je op t zamluven pro nás)
Spole enský ve er:  13.10. 2007, Hotel Dev t Skal 

Spole enský ve er pro ú astníky seminá e - sou ást registra ního poplatku, pro doprovod  - 800,-
K .

REGISTRA NÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA
První p ihlášení budou ubytováni v pokojích s rekonstruovanou koupelnou, u kterých je cena stanovena  lehce pod 
pultovou cenou, ostatní p ihlášení budou ubytováni v pokoji s p vodní koupelnou, kde je cena stanovena mírn  nad cenu 
pultovou. 
Po vy erpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  v okolních  penzionech. 
Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 17. 9. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno. 

!UPOZORN NÍ! 
P ihlášku k ú asti 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:g-agency@volny.cz 

Platbu  za   konferen ní   poplatek   a   ubytování   zasílejte   p evodem   na  ú et  spole nosti  
G-AGENCY, s.r.o. u eské spo itelny Olomouc, . ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná p ihláška! 

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy. 

Na setkání se t ší za SSG R
MUDr. Vladimír Dvo ák – p edseda 
MUDr. Aleš Sk ivánek - pov en organizací 
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XXXII. doškolovací  seminá  Sdružení soukromých gynekolog R
 ve spolupráci s firmou Organon a Sekcí ambulantních gynekolog GPS LS JEP

Z Á V A Z N Á     P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno: ..............................................…………………………………………. 
Variabilní symbol*      5     5   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 55 v rámci ochrany osobních dat) 

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

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

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

Registra ní poplatek  do 31. 8. 2007                do 22. 9. 2007  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*   6     6   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 66 v rámci ochrany osobních dat) 

Ubytování HOTEL DEV T SKAL, Milovy 
  6. 10. 2007     7. 10. 2007     bez ubytování 

          pátek          sobota

 1-l žkový pokoj   1.200,-K  v . snídan /pokoj/noc
 2-l žkový pokoj     1.600,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 800,-K /noc)

      ubytován(a) spolu s .............................................................................................
 3-l žkový pokoj      2.220,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 740,-K /noc)

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

První p ihlášení budou ubytováni v pokojích s rekonstruovanou koupelnou, u kterých je cena stanovena  
lehce pod pultovou cenou, ostatní p ihlášení budou ubytováni v pokoji s p vodní koupelnou, kde je cena 
stanovena mírn  nad cenu pultovou. 
Po vy erpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  v okolních  
penzionech.
Nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 17. 9. 2007, 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.
Pozd ji T m, kte í se odhlásí do 10. 9. 2007, bude vrácena ástka snížená o manipula ní
poplatek 30%. již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!Nezasílejte platbu 
složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! 

Datum         Podpis, razítko 
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!!! U P O Z O R N  N Í !!! 

III. Ultrazvukový kurz 

Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali v rámci XXXII. doškolovacího seminá e SSG R v Milovech 
na další v po adí již letošní III. ultrazvukový kurz, týkající se doškolování v 
 ultrazvukových vyšet ovacích metodách. 

Datum konání: 13.10.2007 
Místo konání: Hotel Dev t Skal, Milovy 
Za átek p ednášek:15.00 - 16.30 hod 

Odbroný program:  
MUDr. Ladislav Krofta - „Amenorhea v UZ obrazu“   
MUDr. Ladislav Krofta - „ asné t hotenské ztráty“ 
MUDr. Ivo Horniak - „Technologické základy optimalizace UZ obrazu III.“  

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:g-
agency@volny.cz

_____________________________________________________________________

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 3. kurzu UZ diagnostiky

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

Jediná 20 µg OC s drospirenonem.

Změna, kterou pocítíte.
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7Schering s.r.o., Šafaříkova 17, Praha 2, tel.: 271 730 661, fax: 271 730 657

www.schering.cz, e-mail: info@schering.cz

Zkrácená Informace k předepisování přípravku je nedílnou součástí tohoto materiálu.
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STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORy
Představenstvo České lékařské komory podle zákona  220/1991 Sb., o České lékař-

ské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon  
č. 220/1991 Sb.) a v souladu se stavovským předpisem České lékařské komory č.1 
- Organizačním řádem, vydává tento Stavovský předpis.

SySTÉM cELOŽIVOTNÍHO   VZDĚLÁVÁNÍ  LÉKAŘŮ 
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ  KOMORy

§ 6

(1)  Subjekty odlišné od ČLK,  které budou pořádat  vzdělávací  akce dle  toho-
to  stavovského  předpisu,  jsou  povinny  uhradit  ČLK  účelně  vynaložené  náklady 
na zápis vzdělávací akce do centrálního registru akcí. OS ČLK hradí účelně vyna-
ložené náklady na zápis vzdělávací akce do centrálního registru akcí pouze tehdy, 
pokud k pořádání akce využilo součinnosti spolupracující osoby; OS ČLK v takovém 
případě hradí na účet ČLK částku odpovídající 50%  těchto nákladů.   Výše účelně 
vynaložených nákladů je stanovena takto:

a)  1.500,- Kč bez DPH za registraci vzdělávací akce ohodnocené dvěma až třemi kre-
dity;

b)  3.000,- Kč   bez DPH za  registraci  vzdělávací akce ohodnocené čtyřmi až  sed-
mi kredity;

c)  6.000,- Kč bez DPH za registraci vzdělávací akce ohodnocené jedním certifikátem. 

(2)  Při  změně  výše  účelně  vynaložených  nákladů  na  registraci  vzdělávacích 
akcí o více než 10 % budou na základě podkladů ekonomického oddělení ČLK a roz-
hodnutí představenstva ČLK tyto náklady poměrně upraveny. 

(3)  Jakákoliv  prezentace  komerčních  subjektů  (§  2  obchodního  zákoníku) 
na vzdělávacích akcích zapsaných do centrálního registru akcí je možná pouze teh-
dy, pokud bude komoře za možnost prezentace na smluvním základě uhrazeno mini-
málně plnění ve výši dle odst. 5. Přípustné jsou pouze následující formy prezentace 
dle předchozí věty:

a)  uvedení loga a názvu subjektu v přiměřené velikosti a provedení;

b)  přednáška o produktech subjektu v délce maximálně 15 minut na vzdělávací akci, 
která je hodnocena 2 – 3 kredity, v délce maximálně 30 minut na vzdělávací akci, 
která je hodnocena  4 – 7 kredity, v délce maximálně 60 minut na vzdělávací akci, 
která  je  hodnocena  Certifikátem.  Prezentace  subjektu  formou  přednášky  není 
započítávána do časů přednášek započtených do vzdělávací akce;

c)  umístění informačních stánků v prostorech funkčně přičleněných k místnosti, kde 
probíhá vzdělávací akce;

d)  uvedení loga a názvu subjektu na potvrzení o účasti lékaře na vzdělávací akci v při-
měřené velikosti a provedení.

(4)  V rámci  jedné vzdělávací akce může probíhat prezentace více než  jedno-
ho subjektu, přičemž však celková doba všech prezentací nesmí překročit maximální 
časové lhůty uvedené výše v odst. 3 písmenu b). Pořadatel akce zajistí, že prezenta-
ce bude ve vztahu k povaze akce přiměřená a vhodná.
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(5)  Minimální plnění poskytnuté komoře, které je podmínkou umožnění prezen-
tace komerčních subjektů na vzdělávacích akcích dle odst. 3, je:

a)  3.000,-  Kč    bez  DPH  za  umožnění  prezentace  na  vzdělávací  akci  ohodnocené 
dvěma až třemi kredity;

b)  7.500,- Kč bez DPH za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené čtyř-
mi až sedmi kredity;

c)  20.000,- Kč bez DPH za umožnění prezentace na vzdělávací  akci  ohodnocené 
certifikátem.

(6)  Při prezentaci více komerčních  subjektů na jedné vzdělávací akci se výše 
minimálního plnění dle předchozího odstavce nezvyšuje.

(7)  Je-li pořadatelem odlišným od ČLK Ministerstvo zdravotnictví ČR, vysoké 
školy  připravující  studenty  k  výkonu  zdravotnického povolání  nebo odborné  lékař-
ské společnosti, pak podmínkou umožnění prezentace komerčních subjektů na jed-
né vzdělávací akci dle odst. 3  je uhrazení částky uvedené v odst. 5 písm. a) až c) 
bez ohledu na počet zúčastněných komerčních  subjektů.

(8)  Ve  výjimečných  a  zvláštního  zřetele  hodných  případech  je  představen-
stvo ČLK, případně představenstvo OS ČLK, oprávněno rozhodnout o snížení výše 
minimálního  plnění  dle  předchozího  odstavce,  případně  toto  plnění  nevyžadovat 
vůbec.

(9)  Finanční prostředky získané za umožnění prezentace dle odst. 3  jsou pří-
jmem ČLK. Je-li pořadatelem vzdělávací akce OS ČLK, pak je toto OS ČLK povin-
no odvést na účet ČLK 10% z minimálně stanovených plnění dle odst. 5; toto neplatí 
v případech dle odst. 8, kdy se odvádí pouze 10% ze skutečného plnění.

Komentář:
Z uvedeného vyplývá, že pokud si regionální skupina lékařů zorganizuje celodenní 

seminář, mohla by platit 20.000,- Kč. Akce bývají často bez jakéhokoli zisku ...

PROHLÁšENÍ
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP zásadně nesouhlasí s nove-

lou stavovského předpisu ČLK č. 16, kterou odsouhlasilo představenstvo ČLK dne 19. 
1. 2007. Zcela nepřijatelný je pro nás §6, v němž se stanoví vysoké částky pro orga-
nizátory vzdělávacích akcí. Důrazně žádáme představenstvo ČLK o revizi uvedené 
novely a o to, aby subjekty, které mají akreditaci ČLK ke školení v systému celoživot-
ního vzdělávání  lékařů, hradily ČLK pouze administrativní poplatek za evidenci ve 
výši maximálně 500,- Kč za jednu akci. Jsme přesvědčeni o tom, že role ČLK v sys-
tému celoživotního vzdělávání lékařů nemá sloužit k finančnímu profitu komory. Upo-
zorňujeme na to, že bude-li představenstvo trvat na vysokých platbách organizátorů, 
reálně  hrozí  další  ztráta  důležité  kompetence  České  lékařské  komory.  Vyzýváme 
odborné  společnosti  i  další  organizace,  věnující  se  školení  v  systému  celoživotní-
ho vzdělávání lékařů, aby rovněž vyjádřily svůj nesouhlas s dalším zpoplatňováním 
doškolovacích akcí. 

Za výbor ČGPS ČLS JEP:

V Praze dne 27. 4. 2007

Doc.	MUDr.	Jaroslav	Feyereisl,	CSc.
místopředseda

MUDr.	Petr	Velebil,	CSc.
vědecký	sekretář

MUDr.	Vladimír	Dvořák
předseda
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Komentář:

Tento protest podporuje i SSG ČR oborová komise ČLK pro gynekologii a porodnic-
tví. Gynekologé byli první, kteří se proti této zcestné aktivitě ČLK postavili.

Seznam odborných společností, které podpořily prohlášení ČGPS ČLS JEP a rov-
něž nesouhlasí s novelou Stavovského předpisu ČLK č. 16

  1.  Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
  2.  Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
  3.  Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
  4.  Česká pediatrická společnost ČLS JEP
  5.  Společnost pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP
  6.  Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
  7.  Psychiatrická společnost ČLS JEP
  8.  Společnost pro fyzikální a rehabilitační medicínu ČLS JEP
  9.  Česká neuroradiologická společnost 
 10.  Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 11.  Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
 12.  Česká společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 13.  Česká onkologická společnost ČLS JEP

Komentář:

Je vidět, že iniciativa měla ohlas. Doufejme, že představenstvo ČLK daný předpis 
změní.

ZPRÁVA O úČASTI ZÁSTUPcE SSg ČR NA ZASEDÁNÍ E.A.N.A. 
DNE 1�. - 1�.�.2007 V gRAZU

E.A.N.A.  sdružuje  praktické  lékaře  a  ambulantní  specialisty  členských  zemí  EU. 
Zasedání  v  Grazu  navazovalo  na  předchozí  zasedání  ve  Visegradu  v  Maďar-
sku.  Zúčastnil  se  ho  Dr.  Max  Zollner,  prezident  E.A.N.A.  a  Dr.  Daniel  Mart,  prezi-
dent  CPME.  Zasedání  řídil  Dr.  Jorg  Pruckner,  prezident  Štýrské  lékařské  komory. 
Za českou stranu se zúčastnili zástupci SAS Dr. Pavel Tautermann, Dr. Jiří Nedělka, 
Dr. Vladimír Berka a za SSG ČR Dr.  Ivan Šach  jako pozorovatelé. Byly přednese-
ny zprávy prezidentů, které obsahovaly i sdělení a doporučení Evropské komise ke 
zdravotnictví, byly předneseny zprávy z jednotlivých členských zemí a byla diskuto-
vaná  témata hospodářský  tlak na  lékaře, neúnosná byrokracie, doporučené  lékař-
ské  postupy,  zavedení  elektronických  karet  a  zprůhlednění  systému  zdravotnictví, 
E-Health,  zvláště byla diskutovaná otázka svobody lékařského povolání, postavení 
lékaře ve společnosti, Lucemburský protokol, úloha a postavení lékařských organi-
zací v Evropě a vzájemného vztahu s pojišťovnami  a  státem. Všechny státy Evro-
py se snaží  reflektovat  zprávy a   doporučení OECD, WHO, EC. Ve všech státech 
Evropy mimo ČR jsou zavedeny regulační poplatky. Prezidenti upozornili  na neblahý 
vliv  farmaceutických koncernů z USA, odlišnost amerického zdravotnického systé-
mu, nutnost provést reformy zdravotnictví, zlepšit organizaci a nutnost zjistit, co se 
děje v systému zdravotnictví, a ušetřit a omezit preskripci. 

Ve zprávách z jednotlivých členských zemí sdělilo Lucembursko problematiku vzta-
hu  lékařů a pojišťovny, využívá německé vzdělávací systémy a upozorňuje na nut-
nost kontroly paramedicínských činností. Švýcarsko upozornilo na nutnost reflekto-
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vat zprávy OECD, nutnost respektovat regionální systémy, vše zakotveno zákonem, 
existuje katalog pojišťoven a připojištění, nové privátní praxe nejsou povolovány. Bel-
gie kritizuje neblahý vliv USA, zavádí elektronické karty, analyzuje systém. Němec-
ko má 52 zdravotních pojišťoven. Pacienti mají pojišťovenské čipové karty, probíhá 
reforma a restrukturalizace zdravotnictví, do roku 2011 bude průhledné zdravotnic-
tví, je pozitivně hodnocena role ministryně zdravotnictví, negativně činnost SPD ve 
velké koalici, probíhá kontrola kvality  lékařů a šéflékařů v nemocnicích. Švédsko  - 
dlouholetá socialistická vláda přivedla zdravotnictví do velkých problémů, nyní sna-
ha po potlačení vlivu státu, u  lékaře a v nemocnici se platí 25  - 90 EUR, vede se 
sociální dialog, kdo má platit a kdo ne.  Maďarsko - probíhá velká reforma zdravot-
nictví,  zrušeno 20 %  lůžek, akutní péče převedena do ambulantní  složky, probíhá 
rekvalifikace, od 1.4.2007 je nová struktura lékařské komory, která má transparentní 
teritoriální systém, poplatky u lékaře 1 - 5 EUR. Slovensko - 6 zdravotních pojišťoven 
( 2  státní, 4  soukromé), poplatky u  lékaře 1  - 4 EUR, nová slovenská vláda zatím 
nemá konkrétní zdravotnický program. Rakousko má 13 pojišťoven, odchody lékařů 
do Bavorska, zejména praktiků za lepší úhradou, lékařská komora pracuje na územ-
ním principu, má vlastní  vzdělávací  systém. Zpráva zástupce SAS Dr. Tauterman-
na byla vzata na vědomí. 

Oba prezidenti upozorňovali na nutnost  restrukturalizace a zprůhlednění zdravot-
nických systémů jednotlivých členských zemí. Evropa může mít v budoucnu až 50 % 
nevýdělečných obyvatel. Přibývá  invalidity. Je vykonáván neúměrný tlak na  lékaře, 
kteří věnují až 17 % svého času byrokracii. Je diskutována svoboda výkonu povolání, 
i když postavení lékaře ve společnosti ve starých členských státech EU je výrazně 
odlišné od postavení lékaře v ČR.  Probíhá analýza situace v nových členských zemí 
EU. Z poznaných skutečností vyplývá, že je životně důležitá asociace ambulantních 
specialistů a praktických  lékařů SSG ČR  a SAS a  je nezbytně nutné navázat těs-
né kontakty s E.A.N.A. a CPME, které mají úzký vztah k Evropské komisi. Všechny 
evropské lékařské organizace pracují na územním principu. Vznikají nové lékařské 
organizace mimo struktury  lékařských komor, zvláště ve Francii a Německu. Malé 
státy mají průhlednější a vlídnější systémy. 

  Zástupce  SSG  ČR  pozdravil  zasedání  jménem  předsedy  a  všech  členů 
a představil SSG ČR. Příští schůze proběhne ve Švýcarsku. 

MUDr.	Ivan	Šach
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! UPOZORNĚNÍ !
Vážení kolegové,

po dobré zkušenosti a kladné odezvě z jarních mezioborových seminářů zaměře-
ných na problematiku spolupráce gynekologů a dermatologů při výběru hormonální 
kontracepce bychom Vás rádi pozvali na další ze série těchto mezioborových setkání.

V září a říjnu bude pokračovat Roadshow mezioborových seminářů, které pro rok 
2007  připravilo  SSG  ČR  ve  spolupráci  se  společnostmi  Grünenthal  Czech  s.r.o. 
a Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., oproti  jarním seminářům aktuálně doplněné o 
problematiku primární prevence karcinomu hrdla děložního. Všichni členové SSG ČR 
budou osloveni mimořádnou pozvánkou, kde budou doplněni přednášející na proble-
matiku cervixu. Předběžně si prosím zarezervujte anoncované termíny v regionech, 
které se Vás týkají.

1.  Ostrava 1�. 9. 2007
  Chairman: MUDr. Vlastimil Malík
  Přednášející: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

2.  Hradec Králové 20. 9. 2007
  Chairman: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
  Přednášející: as. MUDr. Petr Křepelka, prim. MUDr. David Stuchlík

�.  České Budějovice 26. 9. 2007
  Chairman: MUDr. Olga Hlaváčková
  Přednášející: MUDr. Čeněk Born, CSc., Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

�.  Praha 17. 10. 2007
  Chairman: MUDr. Alexandra Stará
  Přednášející: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

 
Na setkání s Vámi se těší:
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1. konference 
Sekce cervikální patologie a kolposkopie GPS LS JEP 

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie GPS LS 
JEP a SSG R

Datum konání: 
14. – 15. 12. 2007 (p íjezd možný již 13. 12. 2007, odjezd možný 16.12.2007) 

14. 12. 2007 Pátek - za átek cca v 09.00 hodin 

Kolposkopie v ambulantní praxi v etn  prezentace kolposkopických nález
Management cervikálních lézí  - doporu ené postupy 

- kontroverze 
Sympózium spole nosti GlaxoSmithKline  

Spole enský ve er:  14. 12. 2007, OREA HOTEL PYRAMIDA****, Praha 

15. 12. 2007 Sobota – za átek cca v 09.00 hodin 

Spolupráce gynekologa a laborato e – p ekážky a nedostatky vzájemné komunikace 
Screening karcinomu d ložního hrdla v R a ve sv t
Perspektivy eradikace karcinomu d ložního hrdla 
Nej ast jší p í iny pochybení ambulantního gynekologa p i screeningu a pé i o pacientky 
s cervikálními lézemi 

Místo konání: OREA HOTEL PYRAMIDA****, B lohorská 24, 169 01  Praha 6,  
                       www.hotelpyramida.cz  
Za átek:          cca 09.00 hodin  
Registrace:      13. 12. 2007 od 17.00 - 20.00 hodin  
             14. 12. 2007 od 7.30 – 14.00 hodin  
                        15.12. 2007 od 7.30 – 11.00 hodin 
Ubytování:      OREA HOTEL PYRAMIDA**** 

REGISTRA NÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA 
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 10. 9. 2007, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno. 

Spole enský ve er: 14. 12. 2007, OREA HOTEL PYRAMIDA****, Praha pro ú astníky 
seminá e sou ástí registra ního poplatku, doprovod 800,-K
V íme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši i zahrani ní p ední odborníci jsou 
zárukou kvality. 

2� • Zpravodaj SSČG



P ihlášku k ú asti na konferenci zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U 
Stadionu 8, 772 00  Olomouc, tel:724277964, fax:58 523 4499, e-mail: g-agency@volny.cz

P ihlášku k aktivní ú asti zasílejte do 15. 10. 2007 na adresu: sekretariát GPS LS JEP,  
Orlí 18, 602 00 Brno, tel./fax: 542 221 661/2, e-mail: ssgcr@ti.cz, cgps@nextra.cz 

Platbu  za   konferen ní   poplatek   a   ubytování   zasílejte   p evodem 
na   ú et  spole nosti G-AGENCY, s. r. o. u eské spo itelny Olomouc, 

. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná p ihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy. 

Na setkání se t ší  

za Sekci cervikální patologie a kolposkopie GPS LS JEP :                                                       
MUDr. Ji í Ondruš, M.I.A.C. - p edseda   
MUDr. Vladimír Dvo ák - místop edseda                                                                                                                  
MUDr.Tomáš Malík – v decký sekretá

Odborní konzultanti konference:    
Prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Nürnberg) 
Prof. Dr. Walter Prendiville, Ph.D. (Dublin) 
Prof. Dr. Adolf Štafl, Ph.D. (Milwaukee) 

MUDr.Aleš Sk ivánek - pov en organizací 
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1. konference 
                           Sekce cervikální patologie a kolposkopie GPS LS JEP 
             ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie GPS LS JEP a SSG R

Z Á V A Z N Á     P  I H L Á Š K A 

Titul, p íjmení, jméno: .................................................................……………………………. 
Variabilní symbol*   7     7   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat) 

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

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

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

Registra ní poplatek     do 15. 10. 2007         do 20. 11. 2007 na míst
len Sekce nebo SSG R     800,-K    1100,-K     1400,-K

ne len Sekce nebo SSG R     1100,-K    1400,-K     1800,-K
Spole enský ve er
ú astník seminá e – sou ást reg. poplatku       ANO      NE 
doprovod 800,-K           ANO      NE 
UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Platba za registra ní poplatek a spole enský ve er celkem byla odeslána bankovním  p evodem
dne ...........……. na ú et spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800 u S a.s. Olomouc. 
__________________________________________________________________________________________

Variabilní symbol*   8     0   
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 80  rámci ochrany osobních dat) 

Ubytování hotel -OREA HOTEL PYRAMIDA****
  13. 12. 2007   14. 12. 2007   15. 12. 2007     bez ubytování 

tvrtek             pátek             sobota 
   

 1-l žkový pokoj                                  2.800  ,-K  v . snídan /pokoj/noc
 2-l žkový pokoj           3.400 ,-K  v . snídan /pokoj/noc (na osobu 1 700 ,-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 10. 9. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno. 

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  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 30. 8. 2007, bude vrácena ástka snížená o manipula ní poplatek 30%. 
Pozd ji již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit! 
UVEDENÉ CENY JSOU V ETN  DPH! 

Datum         Podpis, razítko 
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