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Vážené kolegyně a kolegové,

již jen malý krůček nám chybí k historickému úspěchu. 

Jeho dosažení bylo cílem výboru sdružení již dlouhá léta, ale realizace ztroskotávala na nevůli ČLK 
a LOK a některých malých pojišťoven. Hodiny, dny, týdny, měsíce a léta trpělivého a náročného vyjed-
návání přinesly konečně své ovoce. Ještě nikdy nebylo tak otevřeně deklarováno ze strany zdravotních 
pojišťoven i ministerstva, že samostatný segment odbornosti 603 a 604 je vlastně už realitou a k jeho 
právnímu začlenění do systému vyjednávání úhrad zdravotní péče skutečně dojde. 

Teta Kateřina z mého oblíbeného Saturnina by sice namítla, že sliby – chyby nebo neříkej hop, dokud 
nepřeskočíš a štafetové běhy na olympiádě nám předvedly, že se lze na předávce kolíku dotýkat a pře-
sto ho nedokázat pevně sevřít a přijít tak o očekávané vítězství a zmařit čtyřletou intenzivní přípravu. Je 
pravdou, že teprve dosažení cíle se má slavit, ale domnívám se, že v naší situaci jediný zmar by mohl při-
nést pád vlády. A už opět zpívám starou písničku o volbách jako v mých minulých editorialech, protože 
opět budou volby, nebudou sice parlamentní, ale mohou leccos napovědět a lecčemus ublížit. Každé 
volby to mohou, nejen velké politické. Neumím si představit, jaká by byla pozice ambulantního gyneko-
loga, kdyby nebyl předsedou společnosti Vladimír Dvořák a neměli jsme ve výboru takové zastoupení 
jako ve dvou posledních volebních obdobích. Osobně se domnívám, že by byl na okraji zájmu a tomu 
by odpovídalo jeho postavení i ohodnocení. Místo toho s úspěchem fungují doškolovací semináře SSG, 
společné sjezdy SSG a ČGPS, je připraven systém postgraduálního vzdělávání zahrnující i praxi v gyne-
kologických ambulancích v primární péči s možností akreditací spojenou s bonifikací v úhradovém sys-
tému, který je neustále racionálnější a výhodnější. 

Často se mně nebo vám bude zdát, že zapojením ve sdružení a společnosti je na nás vyvíjen tlak, bez 
něhož by se nám žilo lépe a že by šlo „plout na vodách“. Řada z nás to tak jistě dělat může, ale nemůže 
to být podstatná část, protože výsledkem může být jedině neúspěch. Dovolím si při této příležitosti 
citovat ze slavného Hubbardova Poselství Garciovi: „Kdokoliv se někdy snažil uskutečnit něco velikého, 
co bylo možno provést jen s pomocníky, vždy brzy s úděsem zjistil, jak jsou lidé většinou neschopní 
soustředit se na jednu nezbytnou věc a tu provést pak až do konce. Nedbalost a nepozornost, lhostej-
nost a polovičatá práce bývá totiž pravidlem, proto také ten, kdo má zodpovědnost za jiné, nedosáhne 
obvykle úspěchu, pokud nedonutí ostatní – žel často teprve nátlakem nebo pohrůžkami – aby mu byli 
nápomocni. Vyskytují se zde jen zcela řídké výjimky.“ Jsem přesvědčen, že populační vzorek sdružený 
v členské základně SSG ČR se odlišuje od ostatních právě tím, že oněch výjimek obsahuje mnohem více 
a věřím, že tak jako již mnohokrát, osvědčíte svou vyspělost a rozhled a podpoříte v každých nadchá-
zejících volbách cestu správným směrem. Diskontinuita v současné době by byla pro „náš segment“ 
cestou zpět, vždyť se našim vyjednavačům i za současné situace podařilo dosáhnout mimořádného 
posunu v systému úhrad pro letošní rok a jsme na cestě k ještě lepšímu výsledku pro rok příští, přestože 
dohodovací řízení o cenách pro rok 2009 jak v celkovém výsledku, tak v segmentu ambulantních speci-
alistů skončilo nedohodou.

Váš

Jan Nový

XXXV. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR pořádaný ve spolupráci 
s firmou Organon Schering-Plough a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP ve dnech 
3.–5. 10. 2008 v hotelu Devět skal v Milovech

Letos již po jedenácté jsme se sešli v Milovech počátkem října na doškolovacím semináři. Před jedenácti 
lety zde tradice doškolovacích seminářů vznikla a to, že letošní Milovy byly již 35. seminářem v pořadí 
dokazuje, že o podobné akce zájem neupadá. Naopak, všechny nás příjemně překvapil rekordní zájem 
o účast, kdy jsme asi 25 kolegů museli pro nedostatečnou ubytovací kapacitu odřeknout. A to i přesto, 
že jsem obsadili i volnou kapacitu okolních ubytovacích zařízení.
Odborný program zahájilo již v pátek sympozium firmy MSD, tématem byly novinky ve vakcinaci proti 
HPV asociovaným lezím. 
V sobotu to pak byly dva bloky, z nichž první připravil hlavní sponzor setkání – firma Organon Schering - 
Plough, která zde ústy svých řečníků přinesla nové pohledy a zkušenosti s antikoncepcí vaginální, nízko-
dávkovou a antikoncepcí zaměřenou na kojící ženy, doplněno o andrologický pohled na terapii sterility.
Sobotní přednáškový blok již pošesté doplnil Ultrazvukový kurz, který vedli kolegové Břešťák a Horniak 
a setkal se s velkým zájmem.
Vzhledem k ohlasu ze strany účastníků bychom rádi pokračovali v pořádání kratších seminářů v pátek 
v podvečer a doporučuji i pro příště rezervovat si čas a včas objednat ubytování již od pátku na doškolo-
vacích seminářích, které pro Vás připravujeme na příští rok.
Společenské večery, vzhledem k pátečnímu odbornému programu, proběhly rovněž dva. V pátek 
vystoupila skupina Hamleti Aleše Hámy, která hrála do pozdních nočních hodin a v kuloárech zůstala 
ještě déle, sobotní společenský večer překvapivě doplnila cimbálovka, doplněná diskotékou. K Milov-
ským seminářům patří kreativní soutěže, tentokrát si mohli účastníci večera namalovat svého trpaslíka. 
Místní catering, doplněn o přívlastková bílá vína pana Valihracha z jižní Moravy a kvalitní barikovaná 
červená vína z Argentiny z vinařství San Huberto snad uspokojil účastníky obou večerů.
Při nedělní debatě, tradičně zaměřené na aktuální otázky financování našich praxí, zazněly jednak infor-
mace o jednáních o úhradách a případných nových bonifikacích na rok 2009, o příslibech a rámcovém 
obsahu několika vyhlášek, které jsou v současné době připravovány Ministerstvem zdravotnictví. 
Podruhé na našich seminářích jsme měli možnost vyslechnout názory a vize dvou náměstků ministra 
zdravotnictví – Markéty Hellerové a Marka Šnajdra, tentokrát doplněné o účast zástupců některých 
zdravotních pojišťoven. V nejvyšším obsazení zde byl zástupce ČNZP, její ředitel J. Bek, ale zúčastnili se 
i zástupci VZP a ZP Metal-Aliance. Jednání mi přišlo velmi konstruktivní, pro mě zajímavé a ačkoliv bylo 
poměrně dlouhé (skončilo po cca 3 hodinách), nikdo neodešel před koncem. Výhledy na letošní i další 
rok jsou velmi optimistické, co bude dál bude záviset mimo jiné na aktuální politické situaci a výsledcích 
letošních krajských a senátních, ale zejména pak příštích parlamentních voleb.
Výstupy z jednání, tak jak o nich byli účastníci dopoledního setkání informováni, jsou podrobněji roze-
brány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu SSG ČR. Aktuálně jsou doplňovány a výbo-
rem je připravován výhled na rok 2009. Tento chystáme na samostatný ekonomický seminář na závěr 
odborné konference pořádané naším Sdružením se Sekcí kolposkopie a cervikální patologie a Sekcí 
ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP na 12. - 13. prosinec t.r. do hotelu Pyramida v Praze. 

 Aleš Skřivánek

XXXV. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 
3.–5. 10. 2008 V HOTELU DEVĚT SKAL V MILOVECH

EDITORIAL
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17. 6. 2008 Praha VZP – jednání s ředitelem pobočky VZP pro Prahu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Šlo o první informativní setkání, které inicioval ředitel uvedené pobočky VZP. Seznámil předsedu SSG ČR 
se zatím poměrně obecným záměrem zvýraznění role primární péče včetně ambulantní gynekologie. 
Tato by se promítla i v možném navýšení úhrad za některé z výkonů, případně zavedením dalších boni-
fikací. Zástupce naší organizace deklaroval ochotu konkrétnější návrhy připomínkovat. Oba zúčastnění 
se dohodli na pravidelných informativních setkáních.

 17. 6. 2008 Praha Centromed – Dohodovací řízení o úhradách péče ambulantních specialistů 
pro rok 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Zástupci poskytovatelů předložili požadavek na odstropovaný výkonový systém s výrazným navýšením 
hodnoty bodu. Zdravotní pojišťovny návrh označily za nepříliš realistický. Svaz zdravotních pojišťoven ČR 
předložil návrh zásad, kterými by se v budoucnu úhrady našemu segmentu měly řídit. Řada bodů byla 
totožných s těmi, které SSG ČR již léta předkládá jako alternativu současného stavu pro odbornost 603. 
Většina zástupců poskytovatelů hledala důvody, proč současný přežitý model nelze opustit. Celkově se 
dohoda v segmentu po absolvování tohoto dlouhého jednání nejevila příliš reálnou. Naši zástupci proto 
opět hovořili se zástupci zdravotních pojišťoven o možné zvláštní dohodě pro naši odbornost. Zdá se, 
že tato iniciativa má šanci na úspěch.

23. 6. 2008 Praha – Konference „České zdravotnictví v číslech a názorech“ 
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
V úvodu konference seznámil Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. přítomné s projektem Kulatý stůl. Tento 
projekt je iniciován vládou České republiky. Je platformou, v jejímž rámci mají politické subjekty, odbor-
níci a odborné společnosti příležitost vyjádřit své odborné a politické názory k problémům minulého 
i současného stavu českého zdravotnictví a také navrhovat opatření, která by vedla k řešení aktuálních 
i dlouhodobých problémů našeho zdravotnictví. Projekt Kulatý stůl je nezávislý na činnosti Ministerstva 
zdravotnictví , funguje s jeho organizační a finanční podporou. Z politických stran na projektu spolupra-
cují zástupci politických stran ODS, KSČM, KDU-ČSL a Strana zelených. Na projektu se zatím neúčastní 
zástupci Sociální demokracie. Pracovní tým je tvořen odbornými analytiky. Dále se na projektu podílí 
odborná veřejnost formou dotazů a vybraných otázek a diskusí. Široká veřejnost má možnost účastnit 
se na projektu formou diskuse na webových stránkách. Výstupem, nikoliv ale konečným, činnosti Kula-
tého stolu je „Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR“. Tento dokument představuje kom-
plexní hodnocení aktuálního stavu českého zdravotnického systému. Zpráva mimo jiné dokumentuje, 
že do českého zdravotnictví přichází nižší objem financí než je tomu v řadě jiných států Evropské unie 
při srovnatelné úrovni zdravotní péče. Rozvoj zdravotnictví nemůže být v budoucnu hrazen jenom ze 
zdravotního pojištění, tak jak je tomu dosud. V zahraničí je běžná jeho významná podpora z rozpočtu 
měst, regionů, státu. Mnohdy tvoří i více než 50 % příjmu pro dané zdravotnické zařízení. V průběhu 
konference vystoupili ministr zdravotnictví ČR MUDr. Tomáš Julínek, MBA, MUDr. Milan Cabrnoch, 
MUDr. Tom Pilip, Ph.D., PharmDr. Jarmila Skopová, prof. MUDr. Leoš Navrátil. Tito z pohledu odborníků 
politických stran seznámili se skutečností, že činnost Kulatého stolu byla konstruktivní a zcela v odlišné 
atmosféře, než diskuse na politickém poli.
Dále vystoupili představitelé politických stran. Hodnotili české zdravotnictví z hlediska politiky a jejich 
projevy připomínaly vystoupení v parlamentu. V diskusi vystoupil prezident ČLK Dr. Kubek. Prohlásil, že 
„Zpráva“ je prvním objektivním zhodnocením stavu našeho zdravotnictví. 

25. 6. 2008 Brno – jednání se zástupcem ZP Agel
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce nově vzniklé zdravotní pojišťovny oslovil naši organizaci a vyjádřil zájem na spolupráci obou 
subjektů. Předseda SSG ČR konstatoval, že neodmítáme jednat se žádnou ze zdravotních pojišťoven. 

Nicméně pro start spolupráce je nutné, aby ZP Agel výhledově nabízela smlouvy minimálně stejně 
výhodné, jako pojišťovny ostatní, včetně bonifikací. Zástupce Agelu toto pro rok 2009 přislíbil.

30. 6. 2008 Praha, ČLK – Konference o reformě ve zdravotnictví pod vedením prezidenta 
Dr. Kubka.
Za SSG ČR přítomni J. Dvořák, J. Nový, I. Šach
Jako host konference byl ministr zdravotnictví ČR Julínek a zástupci MZ ČR - 1. náměstek Hroboň a další. 
Přednesli návrhy stěžejních zákonů Reformy. Bohužel, již v úvodu pan prezident ČLK Kubek ostře napadl 
osobu pana ministra a jeho výroky v mediích. Ministr Julínek vysvětlil legislativní postupy a materiál, 
který použili při vzniku reformních zákonů. Upozornil, že toto je vlastně první prezentace těchto zákonů. 
Zástupce MZ ČR Mgr. Panýr přednesl návrh Zákona o zdravotní službě, který představuje základní prin-
cipy a jednotnou terminologii v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění. Je zde mimo jiné i řešení 
právního nástupnictví praxí a možnost přerušení poskytování zdravotní péče např. z důvodu dlouho-
dobé nemoci. Jako další byl představen návrh na Reformní opatření ve zdravotním pojištění. Základem 
návrhu je zachování základních prvků dnešního systému. Souvisí s tím návrh na Zákon o veřejném zdra-
votním pojištění a Zákon o zdravotních pojišťovnách. Pro pacienty je zde umožněna možnost připojiš-
tění i možnost pojištění se spoluúčastí pacienta. Pro poskytovatele zdravotní péče zavedení standardů. 
Z dikce navržených zákonů vyplývá nutnost existence a profesních organizací, zrušení klasických výbě-
rových řízení a dohadovacích řízení o ceně. Dále se v návrzích objevilo ustavení Úřadu pro dohled nad 
zdravotními pojišťovnami. Tento nástroj umožňuje kontrolovat činnost zdravotních pojišťoven a sekun-
dárně i existenci a činnost řetězců. 
Diskuse nebyla žádná, konfrontace probíhala formou spíše výkřiků a zcela nekompetentními poznám-
kami přítomných. Vždy po přednesení jednotlivých návrhů zákonů měl pan prezident Kubek prezentaci 
svých napadajících poznámek. Ministr slíbil, že pokud mu tyto poznámky budou předány písemně, 
odpoví na ně. Jednání bylo zdlouhavé a často neefektivní. Zástupci ČLK rozhodně nevystupovali jako 
představitelé apolitické stavovské organizace.

8. 7. 2008 Praha VZP – jednání o screeningu thyreopathií v graviditě
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Zástupci endokrinologů a biochemiků připravili návrh, dle něhož by gynekolog odebral ženě krev a při 
zjištění abnormní hodnoty hormonálních hladin či protilátek odeslal těhotnou k endokrinologovi, který 
by ji vyšetřil v případě nálezu patologie začal s léčbou. Měli v úmyslu začít s pilotním projektem ve 12 
okresech, pokud by nebyly technické problémy, chtěli tento režim zavést pro celou ČR. Naši zástupci 
vyjádřili tyto námitky:
- projekt neměly možnost připomínkovat ČGPS ani SSG ČR
- výrazně by byla změněna dosavadní schémata prenatální péče
- zcela absentuje cíl projektu ve formě konkrétních dat – například srovnání výsledků gravidit
 screenované a nescreenované populace
- nebyl učiněn ani pokus o analýzu cost/benefit
- s úhradou práce navíc, kterou by projekt přinesl ambulantním gynekologům, se nepočítá
Z těchto důvodů nelze z naší strany tento návrh podpořit. Proto představitelé SSG ČR doporučili projekt 
přepracovat a dát k připomínkování těm, kteří péči o gravidní realizují – zástupcům odbornosti 603. 

22. 7. 2008 Praha MZ ČR – jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce SSG ČR se opakovaně dotázal na změnu vyhlášky o obsahu preventivních prohlídek. Odborná 
společnost i profesní sdružení navrhují dlouhodobě úpravu textu, který stanovuje náplň preventivní 
prohlídky u gynekologa. Ministerský návrh některé naše připomínky zakomponoval, stále ale zůstaly 
některé pro nás obtížně akceptovatelné pasáže. Náměstkyně přislíbila začlenění všech našich poža-
davků a platnost nové vyhlášky od 1. 1. 2009. Jednalo se i o akreditacích zdravotnických zařízení v na-
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šem oboru. V diskusi o screeningových programech předseda SSG ČR opakoval návrh na umožnění 
účasti gynekologů ve screeningu kolorektálního karcinomu. Náměstkyně sdělila, že tuto účast v brzké 
budoucnosti předpokládá.

22. 7. 2008 Praha Centromed – Dohodovací řízení o úhradách péče ambulantních specialistů 
pro rok 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Šlo o další kolo jednání zástupců zdravotnických zařízení bez účasti zdravotních pojišťoven. Detailně se 
probíral návrh Svazu zdravotních pojišťoven ČR. S některým obecnějšími tezemi byl vysloven souhlas 
všech zúčastněných. Návrhy na některé radikálnější změny současného stavu všichni přítomní, kromě 
zástupců našeho sdružení, odmítli. Vzhledem k tomu, že šlo o změny, které navrhujeme již léta, dekla-
rovali představitelé SSG ČR, že jsou připraveni o většině návrhů diskutovat. 

29. 7. 2008 Praha ústředí VZP – jednání o úhradách péče na rok 2009 pro odbornost 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR přednesl zásadní teze naší organizace:
- zohlednění nového Seznamu výkonů
- bude-li i nadále v segmentu limit na r.č., jeho výrazné navýšení
- ponechání dosavadních bonifikací a zavedení dalších pro odbornost 603
Zástupci VZP byli poměrně vstřícní, zvláštní dohoda o úhradě pro naši odbornost se jeví jako reálná. 
Jednalo se i o nedostatcích současného pojetí jednodenní chirurgie, doporučení odborné společnosti 
pro péči o těhotnou a screeningových programech.

29. 7. 2008 Praha – jednání se zástupcem společnosti Newton Group
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zmíněná společnost zpracovává materiál o českém zdravotnictví a jeho perspektivách. Náš zástupce 
shrnul koncepci oboru dle odborné společnosti a profesního sdružení. Redukce počtu lůžkových zaří-
zení a posilování ambulantní sféry se jeví všem mezinárodním institucím jako nevyhnutelná. Rovněž 
postupně zvyšování spoluúčasti pacienta je nutným trendem.

14. 8. 2008 Praha ústředí VZP – jednání o problematice jednodenní chirurgie 
a screeningových programů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Naši zástupci opakovaně navrhli, aby se „balíčkové ceny“ mohly nasmlouvávat i zařízením, které pro-
vádějí výkony na zákrokových sálcích. Současné kritéria, která jednodenní chirurgii umožňují nasmlou-
vat prakticky pouze lůžkovým zařízením, rozšíření tohoto světového trendu v ČR brání. VZP přislíbila, 
že se problematikou bude nadále zabývat a připraví přijatelný návrh. Zástupci VZP rovněž předložili 
aktualizovaný seznam laboratoří, které se přihlásily do screeningu karcinomu děložního hrdla a zdárně 
absolvovaly kontrolu VZP. Neprošly některé laboratoře, které odsouhlasila ministerská komise a které 
deklarovaly v žádosti stav, který nekorespondoval s realitou. VZP rovněž zjistila, že někteří lékaři odbor-
nosti 603 referují cytologie do laboratoří, které komise MZ pro screening nedoporučilo a které nespl-
ňují kritéria příslušného věstníku MZ ČR. Jde o postup non lege artis se všemi případnými důsledky. 
VZP bude případy řešit s odbornou společností i profesním sdružením. Inovovaný seznam schválených 
laboratoří uveřejníme na www.ssg.cz po zasedání komise MZ začátkem září. Zatím lze využít seznam 
původní tamtéž a v případě pochybností se obrátit na sekretariát SSG ČR. Jednalo se rovněž o návr-
zích pilotních projektů, které by mohly rozšířit spektrum činností ambulancích gynekologů – screening 
postmenopauzální osteoporózy, ICHS u perimenopauzálních žen a analýza přínosu a nákladů event. 
zavedení prvotrimestálního screeningu do systému prenatální péče v ČR. Proti účasti gynekologů na 
probíhajícím screeningu kolorektálního karcinomu nemá VZP námitek. Problematika se bude řešit na 
příslušné komisi MZ, kde bude mít naše odbornost nově svého zástupce.

22. 8. 2008 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Jednalo se zejména o připomínkách členů Koalice k předkládané legislativě, některé již byly údajně 
zakomponovány. Připravuje se další jednání KSL se zástupci MZ ČR k dané problematice. Přítomní si rov-
něž sdělili dosavadní výsledky jednání o úhradách péče pro rok 2009. Naší zástupci otevřeli problema-
tiku návrhu SÚKL na uvolnění velkého množství léčiv do volného prodeje. Členové Koalice tento návrh 
odmítají a vyvinou maximální snahu, aby nebyl realizován.

26. 8. 2008 Praha Centromed – jednání o úhradách péče pro rok 2009 v segmentu 
ambulantních specialistů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
VZP předložila návrh, který zohledňoval nový Seznam výkonů. Návrh obsahoval i samostatnou pasáž 
pro naši odbornost s ponecháním dosavadních bonifikací. Svaz zdravotních pojišťoven přišel s naprosto 
inovativním návrhem, který měl ale stále limitaci vztaženou na období roku 2007. Výhodou bylo čás-
tečné odstropení s degresní hodnotou bodu a zavedení nového prvku „Indexu kvality“ – možnosti další 
bonifikace zdravotnických zařízení nad dohodnutou úhradu. Oba návrhy by patrně představovaly lepší 
úhradu než současný stav. Připomínek byla celá řada, ne všechny logické a racionální. Přítomní se po 
dlouhém a ne zrovna klidném jednání dohodli na dalším setkání 3. 9. 2008.

28. 8. 2008 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o laboratořích, které byly Komisí schváleny a kde při kontrolách VZP byly shledány diskre-
pance mezi deklarovanými fakty a skutečným stavem. Řada laboratoří bude podrobena auditu a kód 
screeningové cytologie nebudou mít nasmlouván (a ani dosud jej nemají). Zásadní diskuse byla rov-
něž o přístupu jednotlivých ZP k obesílání žen, které nebyly 2 roky na preventivní prohlídce. Některé 
zaměstnanecké pojišťovny sdělily, že toto opatření nebudou realizovat. Zástupci gynekologů v Komisi 
upozornili na zásadní důležitost cíleného oslovení, požádali zástupkyni Svazu zdravotních pojišťoven 
o opakované projednávání problematiky se zástupci všech ZP. Při trvajícím negativním postoji některých 
pojišťoven sdělíme tuto skutečnost lékařům i veřejnosti.

3. 9. 2008 Praha Centromed – jednání zástupců poskytovatelů a pojišťoven o úhradách péče 
pro rok 2009
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Po vzrušených a dlouhých diskusích bylo jednání ukončeno nedohodou. Znamená to, že rozhodnutí 
vydá MZ ČR či je možno se s pojišťovnami dohodnout individuálně. Zástupci SSG ČR budou dále jednat. 
Svaz pojišťoven nabídl 2 % navýšení oproti letošnímu roku, přičemž by ale vycházel z objemu úhrady 
péče za rok 2008. Objem nad 102 % loňské úhrady by byl hrazen 0,40 Kč/hod. Kromě tohoto byla 
nabídnuta možnost bonifikace po dohodě se zástupci jednotlivých odborností. Tento návrh podpořila 
rovněž ZP Agel. VZP nabídla zohlednění nového Seznamu výkonů s úhradovým limitem uznané vyká-
zané péče na r.č. v roce 2008 (tedy již neproplacené) s hodnotou bodu 0,97 Kč. Poskytovatelé tento 
návrh, znamenající možnost skokového navýšení úhrady proti roku 2008, zamítli. Toto jednání se zdá 
obtížně pochopitelné. Návrhy poskytovatelů byly nepřijatelné pro všechny pojišťovny. Nyní bude opět 
záležet na schopnosti jednotlivých zástupců poskytovatelů, zda se budou schopni dohodnout se zdra-
votními pojišťovnami na jiném způsobu úhrady. V roce 2007 se to podařilo pouze SSG ČR.

9. 9. 2008 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů se zástupci MZ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Projednávána byla problematika nové zdravotnické legislativy, přítomni byli náměstci ministra zdravot-
nictví M. Šnajdr a M. Hellerová. Členové Koalice zaslali celou řadu připomínek, většina z nich bude do 
navrhovaných zákonů zakomponována. Členové Koalice vyjádřili zásadní nesouhlas s aktivitami SÚKL, 
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který ve snahách o posílení role lékárníka v systému doporučuje uvolnit z preskripčního omezení celou 
řadu lékových skupin. Realizace tohoto plánu by jednoznačně ohrozila zdraví české populace. Zástupci 
MZ ČR deklarovali, že jde o předběžný návrh, který bude diskutován a nebude realizován bez konsensu 
s odbornými společnostmi a dalšími subjekty.

10. 9. 2008 Praha Ústředí VZP ČR – jednání o úhradách péče v roce 2009 pro odbornost 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR začal jednání s největší ze zdravotních pojišťoven, neboť v segmentu ambulantních 
specialistů k dohodě nedošlo. Požadoval ponechání dosavadních bonifikací, navrhnul přidání bonifikací 
dalších (např. za gravidní pacientku). Úhradu doporučil v souladu s novým Seznamem výkonů. Pokud 
by to z důvodů úhrad ostatním poskytovatelům nebylo možné, žádáme zvýšení hodnoty bodu a nárůst 
INU v úhradovém vzorci. Přístup VZP byl vstřícný, jednání budou pokračovat.

10. 9. 2008 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Komise doporučila zrušit horní věkovou hranici pro účast ve screeningu (dosud 69 let) jako medicínsky 
neodůvodněnou a neetickou. Hovořilo se rovněž o otázkách sítě screeningových pracovišť a reakredi-
tacích jednotlivých center.

16. 9. 2008 Praha MZ ČR – jednání o datovém auditu screeningu karcinomu děložního hrdla 
v ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Sběr dat ze screeningu cervikálního karcinomu bude probíhat podobně jako u screeningu karcinomu 
prsu a kolorekta. Hlavní roli (vlastní zadávání dat do systému) budou mít akreditované laboratoře. 
Vznikne co nejjednodušší žádanka/průvodka k cytologickému vyšetření, která bude jednotná pro celou 
ČR. Vzroste role komunikace ambulantního gynekologa a cytologické laboratoře. Pokud bude finální 
histologii (biopsii, konus…) odečítat jiné zařízení než to, komu gynekolog referuje cytologie, bude gyne-
kolog sdělovat výsledky histologie „své“ cytologické laboratoři. S finální verzí celého procesu budou 
laboratoře i gynekologové seznámeni do konce roku 2008. Upozorňujeme, že MZ ČR, zdravotní pojiš-
ťovny, odborná společnost i profesní sdružení se zaměří na případy, kdy jsou preparáty zasílány do 
laboratoří, které nesplňují kritéria příslušného věstníku MZ ČR a nebyly ministerstvem ke screeningu 
schváleny. Odesílání cytologií do těchto zařízení je postupem non lege artis.

18. 9. 2008 Praha ZP MV ČR – jednání o úhradách péče v odbornosti 603 pro rok 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Přítomní se shodli na tom, že radikální změna současného systému odměňování není vzhledem ke krát-
kému časovému období do konce tohoto roku možná. 
Základní teze SSG ČR:
| patrně ponechání současného úhradového vzorce pokud nebude ochota ZP plně přejít na nový 
Seznam výkonů (prakticky u všech ZP silně nepravděpodobné)
| navýšení současné hodnoty bodu
| navýšení INU
| ponechání bonifikací, vhodné jejich navýšení a zavedení dalších
Jednání bylo ze strany ZP MV ČR vstřícné, diskuse bude pokračovat.

18. 9. 2008 Praha MZ ČR – závěrečné jednání dohodovacího řízení o úhradách na rok 2009
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Závěrečné jednání dohodovacího řízení o úhradách na rok 2009 skončilo celkovou nedohodou. Dohodly 
se jen 4 segmenty, mezi nimi byli PLD a PLDD. Na závěr jednání zástupce SSG vystoupil s vyjádřením, 
že od února 2006 byli ambulantní gynekologové schváleni jako samostatný segment a proto pro další 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
Výbor SSG ČR doporučuje svým členů, aby uzavírali rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami etab-
lovanými na trhu po řadu let, byť třeba nově expandují a na regionálním trhu jsou noví. Není důvod 
smlouvy neuzavírat, zejména, jsou-li k tomuto vyzváni a obesláni pojišťovnou.

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.

ISO 9001
SSG ČR má možnost zprostředkovat kontakt se subjektem, který bude mít propracovány materiály k pří-
pravě gynekologických ambulancí na ISO certifikaci. Proces přípravy jednotlivých zájemců bude proto 
jednodušší, rovněž cenově dostupnější, než nabídky obvyklé. Upozorňujeme, že je pravděpodobné, že 
některé zdravotní pojišťovny včetně VZP budou zohledňovat udělení ISO certifikace zvláštní bonifikací. 
V případě zájmu kontaktujte e-mailem či písemně sekretariát SSG ČR.

DŮLEŽITÉ! – REGISTRACE
Doporučujeme všem členům, aby v souladu s platnou legislativou vyplňovali registrační lístky pacientek 
a seznamy registrovaných odevzdávali zdravotním pojišťovnám. Bonifikace budou již v roce 2009 tak-
řka jistě registracemi podmíněny. 

PRAHA HOTEL PYRAMIDA, 12.–13. 12. 2008
Doporučujeme členům, aby se zúčastnili společné konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie 
ČGPS ČLS JEP, Sekce ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR na 
výše uvedeném místě v uvedeném termínu. Kromě toho, že zazní řada přednášek, které budou příno-
sem pro každodenní praxi ambulantního gynekologa, budete seznámeni rovněž s novými povinnostmi, 
které pro nás přinese audit screeningu karcinomu děložního hrdla. Uskuteční se rovněž seminář za 
přítomnosti zástupců MZ ČR a zdravotních pojišťoven, ve kterém se dozvíte model financování našich 
praxí v roce 2009 a zazní rovněž doporučení, jak skloubit postup lege artis s ekonomickou rentabilitou 
gynekologické ambulance.

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2009   

Datum Místo Firma

23. 1.–25. 1. 2009 Kongresové centrum Floret, 
Praha-Průhonice

Novo Nordisk

27. 3.–29. 3. 2009 Parkhotel Plzeň Bayer Schering Pharma

15. 5.–17. 5. 2009 BVV Brno

18. 9.–20. 9. 2009 Milovy Organon Schering-Plough

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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KORESPONDENCE 

Stanovisko České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP k návrhu SÚKL:
Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu s omezením – uvedení nové kategorie do praxe.
Návrh lze stručně charakterizovat:
- Pacientům přináší značná zdravotní rizika, pozitiva žádná.
- K realizaci návrhu zcela absentují medicínské argumenty. Má-li být důvodem tohoto 
 opatření zvýšení obratu výrobců léčiv, bylo by vhodné to jasně deklarovat.

K otázkám, kteří autoři textu pokládají:
1) Jak z hlediska klinické praxe hodnotíte, že pacienti s chronickým onemocněním si budou 
moci vyzvednout svůj lék v lékárně, aniž by pokaždé museli navštívit ošetřujícího lékaře?
Odpověď: Negativně.
Pokud to pacientův zdravotní stav dovolí, je již nyní možná preskripce pomocí opakovaného receptu na 
delší dobu. Lékárník nemá údaje z lékařské dokumentace pacienta, nemůže vědět, kdy ošetřující lékař 
plánuje konkrétní vyšetření. Datum vydání posledního receptu neříká nic o tom, zda proběhlo klinické 
vyšetření, o jeho rozsahu a výsledcích.

2) Souhlasíte s tzv. „Pozitivním seznamem“ a s návrhy omezení výdeje?
Odpověď: Nesouhlasíme.
O jasně negativním stanovisku k vydávání hormonální kontracepce bez předpisu jsme informovali již 
opakovaně. „Pozitivní seznam“ by měl být výrazně redukován a měly by do něj být zařazeny skupiny či 
konkrétní preparáty, k nimž nebudou mít negativní stanovisko odborné společnosti a další rozhodující 
zástupci lékařské veřejnosti.

3) Navrhujete rozšíření „Pozitivního seznamu“ o další léčivé látky /ATC skupiny?
Odpověď: Ne.

4) Domníváte se, že u stabilizovaného pacienta se zavedenou účinnou léčbou je frekvence 
navržených kontrol u ošetřujícího lékaře (viz „omezení výdej“) dostačující k odhalení 
případných komplikací a/nebo nutnosti změnit léčbu?
Odpověď: Ne
Frekvence kontrol pacientů je ryze individuální, nelze zevšeobecňovat.

5) Domníváte se, že lékárník je schopen spolehlivě rozpoznat stavy, kdy pacientovi lék 
nevydá a odešle jej k ošetřujícímu lékaři?
Odpověď: Není.
Nemá k tomu potřebnou kvalifikaci. Změření krevního tlaku nenahradí kontakt s lékařem. Kladení 
dotazů na zdravotní stav (zejména na gynekologickou problematiku) v prostředí, kde naslouchá celá 
řada dalších osob, je v rozporu s právy pacientů.
Doporučení:
Pokud by předkladatelé návrhu byli vedeni cílem zvýšit komfort pacientů bez zvýšení zdravotního rizika, 
doporučujeme v co největší míře umožnit výdej léčiv v lékařských ordinacích. Příklady z členských zemí 
EU i mimo ni se nabízejí.

Příloha:
Dosavadní korespondence se SÚKL, týkající se zejména hormonální kontracepce

KORESPONDENCE SE SÚKL

Vážení,
jsme přesvědčeni, že v „pozitivním seznamu“ ATC skupin je celá řada léčiv (naprostá většina), která by 
měla zůstat vázána na lékařský předpis. Věříme, že stejně jako pro nás, bude předložený návrh nepřija-
telný i pro další odborné společnosti. 
Jako konkrétní případ připomínám kauzu kolem hormonální kontracepce: Česká gynekologická a porod-
nická společnost ČLS JEP opakovaně deklarovala, že je zásadně proti umožnění vydávání hormonálních 
kontraceptiv bez lékařského předpisu. Zástupci MZ ČR jsme byli opakovně ujištěni, že jedinou výjim-
kou bude postkoitální kontracepce (Postinor, příp. Escapelle), u níž jsme ani nepožadovali omezení a že 
hormonální kontracepce zůstane vázána na lékařský předpis. Pokud se tomu tak nestane, staneme se 
raritou mezi zeměmi EU, dojde jednoznačně k ohrožení zdraví mnoha žen a výrazně se sníží participace 
žen produktivního věku v probíhajících screeningových programech. Žádáme proto, aby ATC skupina 
G03A byla přesunuta do „Negativního seznamu“ ATC skupin. Preparát Postinor, který byl již ČGPS ČLS 
JEP doporučen k volnému prodeji a vůči němuž SÚKL po dlouhých jednáních snad již neměl námitky, 
zařadit do „Pozitivního seznamu“. Kvalitu a systémovost práce na seznamech ilustruje m.j. to, že v „ne-
gativním seznamu“ je skupina G03, která obsahuje m.j.: „progestiny a estrogeny v kombinaci“... 
Doporučujeme, aby do „pozitivního seznamu“ byly zařazovány pouze ty preparáty, které výslovně 
odsouhlasí příslušné odborné společnosti. V opačném případě budeme svědky naprosto zbytečné 
medializace celé problematiky. 

S pozdravem

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda ČGPS ČLS JEP

KORESPONDENCE 
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Vážený pane doktore,
děkuji za Vaše stanovisko. I přesto, že je rezolutně negativní k možnému zařazení přípravků hormonální 
kontracepce k systémové aplikaci z ATC skupiny G03A mezi léky vydávané bez lékařského předpisu 
s omezením, pokusím se stručně shrnout, co by výdej uvedených přípravků v uvedené kategorii zname-
nal a jaká opatření navrhujeme, aby užívání přípravků bylo bezpečné.

Předem bych chtěl ještě jednou upozornit, že léky vydávané bez lékařského předpisu s omezením si 
nebude moci koupit kdokoli, ale jednou ze základních podmínek bude, že daný lék již byl pacientovi 
v nedávné minulosti předepsán, což farmaceut musí ověřit. Na výdej těchto léků lze potom klást i další 
doplňující podmínky, např. omezení doby vydávání bez receptu, takže, jak předpokládáme, by mohla 
být mj. zachována účast pacientek ve screeningových programech.

V případě přípravků pro hormonální kontracepci navrhujeme následující podmínky, po jejichž splnění by 
přípravky farmaceut vydal:
1. Pacientka užívá přípravek déle než 3 měsíce na lékařský předpis
2.  Záznam výdeje přípravku na lékařský předpis není starší než 1 rok, tj. alespoň 1x ročně musí navštívit 

lékaře, aby jí přípravek znovu předepsal
3.  Při každém výdeji jí bude zkontrolován TK; pokud bude mimo normální hodnoty, nebude jí lék vydán 

a bude odeslána k lékaři 
4.  Při výdeji se farmaceut dotáže, zda se pacientce během užívání neobjevila migréna, nepravidelné 

krvácení; pokud ano, nebude jí lék vydán a bude odeslána k lékaři 

Prosím Vás o Vaše vyjádření, zda za předpokladu výše uvedených omezení byste považovali výdej hor-
monální kontracepce bez lékařského předpisu s omezením za možné, popř. navrhujete ještě další ome-
zení nebo úpravu uvedených (např. nutnost lékařských kontrol po 6 měsících). V případě přetrvávajícího 
nesouhlasu se zařazením těchto přípravků mezi vydávané bez lékařského předpisu s omezením bych 
Vás prosil o sdělení, v čem vidíte navržená omezení nedostatečná. 

Abych reagoval i na Vaši závěrečnou poznámku, tak důvodem pro zařazení skupiny G03F, Progestiny 
a estrogeny v kombinaci, do negativního seznamu jsou odlišné indikace přípravků z této skupiny, tj. 
nedostatek estrogenu v postmenopauze, kdy by měla být užívána co nejmenší dávka po co nejkratší 
dobu, kterou samozřejmě určí lékař. Možné zařazení těchto přípravků do pozitivního seznamu tak pova-
žujeme za neodůvodněné. 

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Jiří Kadeřábek
Referát hraničních přípravků a klasifikace pro výdej

Sekce registrací
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Tel.: 272 185 860

KORESPONDENCE 

Vážený pane doktore,
na jednoznačně negativním stanovisku ČGPS ČLS JEP k návrhu SÚKL se po Vašem posledním e-mailu nic 
nemění. Dovoluji si stručně komentovat Váš poslední text:
- fakt, že preparát byl pacientovi předepsán, v žádném případě neznamená, že pacient byl lékařem 
vyšetřen 
- redukce kontaktu pacientky s lékařem na změření krevního tlaku je zcela absurdní. Navíc máme 
pochybnosti o tom, zda ve většině českých lékáren je možné měřit TK pacientovi po 10 minutách klidu 
v sedě.
- představa, že pacientka bude v prostředí, kde bude přítomna řada dalších osob, dotazována na bolesti 
hlavy a menstruační cyklus, snad ani nemůže být míněna vážně. 
Lze shrnout, že celý návrh pacientům kromě značných zdravotních rizik nepřináší nic nového. Rozhodně 
žádná pozitiva. Medikaci na půl roku umožňuje předepsat i současná legislativa, o četnosti kontrol 
pacientů, kteří dlouhodobě užívají jakoukoli medikaci, má rozhodnout lékař. Nikdy jsme nezpochybňo-
vali úroveň znalostí českých farmaceutů, velmi oceníme např. upozornění z jejich strany na možné inter-
akce léků, které měl pacient předepsány od různých lékařů. Z hlediska medicínského i forensního ale 
nesouhlasíme s tím, aby farmaceut suploval roli lékaře v léčebně preventivní péči o pacienta. 

S pozdravem

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda ČGPS ČLS JEP

KORESPONDENCE 
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Komentář:
Ačkoli SSG ČR naprostou většinu kroků současného MZ ČR podporuje, zmíněnou aktivitu SÚKL důrazně 
odmítáme a považujeme ji za nebezpečnou pro pacienty i systém zdravotnictví ČR.

KORESPONDENCE ANONCE PŘIHLÁŠKA 

XXXVI. doškolovací seminář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk

Datum konání:  23.–25. 1. 2009 
Místo konání:  Kongresové centrum Floret, Průhonice

UPOZORNĚNÍ!

23. 1. 2009 pátek
Od 18.00 hod. 
Satelitní sympozium
Odborný program bude uveřejněn na www.ssg.cz a www.g-agency.eu v průběhu měsíce 
listopadu 2008. Doporučujeme tedy zajistit si ubytování již od pátku 23. 1. 2009.

Po skončení odborného programu bude následovat společenský večer.

24. 1. 2009 sobota
Program
I. část
Prim. MUDr. Roman Chmel 
Interaktivní přednáška – Proč neprolomit mlčení? Mluvte s ní…

MUDr. Tomáš Fait, PhD.
Interaktivní přednáška – Rozhodujete se o hormonální terapii…? Rozhodněte se pro nízké dávky…

MUDr. Jan Rosa
HT a prevence postmenopauzální osteoporózy 

Mgr. Jakub Uher
Právní problematika v gynekologii

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
Astma bronchiale a jeho management v graviditě

II. část – VII. ULTRAZVUKOVÝ KURZ
MUDr. Ivo Horniak 
Praktická dopplerometrie

MUDr. Miroslav Břešťák
Dopplerometrie v těhotenství
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ANONCE PŘIHLÁŠKA 

25. 1. 2009 neděle 
Jednání členů SSG ČR – situace ve financování gynekologických ordinací 
 – výsledky posledních jednání SSG ČR.

Začátek přednášek:   cca v 9.30 hod.
Registrace:   23. 1. 2009 od 17.00 – 20.00 hod.
   24. 1. 2009 od 7.30 hod.
   25. 1. 2009 od 8.30 hod.
Ubytování:   hotel Floret a Parkhotel 
Společenský večer:   24.1. 2009, Kongresové centrum Floret

Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku, pro doprovod – 800,- Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
|  Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování v okolních 

hotelích.
|  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 22. 12. 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, 602 740 822 fax: 585 234 499, e-mail:info@g-agency.eu, 
markova@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

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ:
Tel.: Fax: E-mail: 
 IČO:  DIČ: 

Registrační poplatek do 10. 12. 2008 do 8. 1. 2008 na místě
člen SSG ČR  600,–Kč  900,–Kč  1200,–Kč
nečlen SSG ČR  900,–Kč  1200,–Kč  1600,–Kč

Společenský večer 
účastník semináře – součást reg. poplatku  ANO  NE
doprovod 800,–Kč   ANO  NE

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem   byla odeslána bank. převodem 
dne  na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat)

Ubytování v hotelu Floret, Magnolia, Parkhotel

 23. 1. 2009 (pátek)  24. 1. 2009 (sobota)  bez ubytování
     
 1-lůžkový pokoj 1.900,–Kč vč. snídaně/pokoj/noc
 2-lůžkový pokoj  2.100,–Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.050,–Kč/noc)
 ubytován(a) spolu s 
  3-lůžkový pokoj  2.550,–Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 850,–Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

|  Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování v okolních hotelích.
|  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 22. 12. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

1 1

Tel.: Fax: E-mail: Tel.: Fax: E-mail: 
 IČO:  DIČ:  IČO:  DIČ: 
Tel.: Fax: E-mail: Tel.: Fax: E-mail: 

   byla odeslána bank. převodem registrační poplatek a společenský večer celkem
dne  na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 

2 2

XXXVI. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s Novo Nordisk

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Cena za ubytování celkem  byla odeslána bank. převodem dne     na 
účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Těm, kteří se odhlásí do 22. 12. 2008, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %. 
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum   Podpis, razítkoDatum   Podpis, razítkoDatum   Podpis, razítko

 byla odeslána bank. převodem dne     na 
, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
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2. KONFERENCE 
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí 
ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR
Praha 12.–13. 12. 2008

Datum konání:  12. – 13. 12. 2008 (příjezd možný již 11. 12. 2008, odjezd možný 14. 12. 2008)
Místo konání:  Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

Generální sponzor: Hlavní sponzor: 

12. 12. 2008 pátek ODBORNÝ PROGRAM
Kaňkův den
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3.LF UK a FN Královské Vinohrady a pod 
záštitou děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. 

9.00 hod. ZAHÁJENÍ B. Svoboda, V. Dvořák
Dopolední část 9.00 – 12.00 hod.
  Recidivy a progrese zhoubných onemocnění dolního genitálního traktu 

– diagnóza, terapie a dispenzarizace 
 Chairman: B. Svoboda, A. Havránková, L. Rob 
 D. Cibula 
 L. Mouková: Význam amplifikace genu hTERC u karcinomu děložního čípku
 H. Robová: 10 let fertilitu zachovávající operace u cervikálních karcinomů
12.00 – 13.30. hod. PŘESTÁVKA
12.00 – 13.30 hod. JEDNÁNÍ VÝBORU Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP
(Dopolední odborný program bude doplněn na www.ssg.cz, www.cgps.cz,  www.g-agency.eu v průběhu 
měsíce listopadu)

Odpolední část 13.30 – 17.00 hod.
 Stav vakcinace proti HPV v ČR, nové trendy 
 Chairman: A. Skřivánek, Z. Rokyta, T. Malik
13.30–14.00 hod. G. Miniello (Bari, Itálie): HPV infection – colposcopic findings 
 diskuse
14.00–14.25 hod. J. Štěpán: Bilance 2 let vakcinace proti HPV 
 diskuse
14.25–14.45 hod. T. Fait: Kvadrivalentní nebo bivalentní vakcína? 
 diskuse
14.45–15.15 hod. S. Tatti (Buenos Aires, Argentina): HPV Vaccines – Making a Right Choice 
 diskuse
15.15–15.30 hod. T. Malík: Novinky z XIII.světového kongresu IFCPC a EUROGIN 2008 
 diskuse
15.30 –17.00 hod. Symposium společnosti GlaxoSmithKline -
                          Prevence cervikálního karcinomu
V rámci symposia vystoupí i zahraniční host
prof. Dr. Tino F. Schwarz, Ph.D. – Stiftung Juliusspital Univeristy of Würzburg, Germany
20.00 hod. Společenský večer
 Předání čestného členství SSG ČR doc. MUDr. Zdeňkovi Rokytovi, CSc.

13. 12. 2008 SOBOTA 
9.00–12.00 hod. Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy
 Chairman: V . Dvořák, P. Freitag, J. Ondruš
9.00–9.25 hod.  V. Dvořák: Doporučené postupy managementu abnormních výsledků   

cervikovaginální cytologie – srovnání ČR a USA 
 diskuse

9.25–9.45  hod.  J. Ondruš: Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla – bilance 5 let 
diskuse

9.45–10.20 hod.  A. Mortakis (Atheny, Řecko).: Grading Cervical Lesions 
diskuse

10.20–10.45 hod.   G. Miniello (Bari, Itálie): Low Grade and Benigne Cervical Lesions – Colposcopic 
Findings 
diskuse

10.45–11.05 hod.   Dušek: Audit screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR – nové informace i povinnosti 
pro gynekology 
diskuse

11.05–11.20 hod.    A. Skřivánek: Incidence genitálních kondylomat v ČR – výsledky první fáze projektu 
diskuse

11.20–12.00 hod.    A. Havránková: Diferenciální dg. vulvárních změn 
diskuse

12.00–12.15 hod.    L. Rob: Management suspektních mikrokarcinomů 
12.30–13.00 hod.  Lunch symposium společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.

diskuse
(Odborný program bude doplněn na www.ssg.cz a www.g-agency.eu v průběhu měsíce listopadu)
13.00 hod.    JEDNÁDNÍ ČLENŮ SSG ČR (blok v gesci SSG ČR s informacemi o úhradách JEDNÁDNÍ ČLENŮ SSG ČR (blok v gesci SSG ČR s informacemi o úhradách JEDNÁDNÍ ČLENŮ SSG ČR

a bonifikacích na rok 2009 s praktickými návrhy, jak v příštím roce postupovat)
diskuse

/V průběhu konference budou účastníci seznámení s hodnocením organizovaného screeningu karcinomu 
hrdla děložního v ČR. Tento program bude auditován a ambulantním gynekologům vzniknou v souvislosti 
s auditem některé nové povinnosti./  

Novinky v odborném programu sledujte průběžně na webových stránkách 
www.kolposkopie.cz, www.ssg.cz, www.cgps.cz , www.g–agency.eu

Místo konání:  OREA HOTEL PYRAMIDA****
Začátek:  9.00 hodin 
Registrace:  11. 12. 2008 od 17.00–20.00 hod. 
 12. 12. 2008 od 7.30–17.00 hod.
  13. 12. 2008 od 8.00–13.00 hod.
Ubytování:  OREA HOTEL PYRAMIDA****

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 10. 11. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši i zahraniční přední odborníci jsou zárukou 
kvality. 
Přihlášku k aktivní účasti zasílejte do 15. 10. 2008 na adresu: sekretariát ČGPS ČLS JEP, 
Orlí 18, 602 00 Brno, tel./fax: 542 221 661/2, e-mail: ssgcr@ti.cz
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 
772 00 Olomouc, tel:602740822, 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. Děkujeme.

Na setkání s Vámi se těší 

za Sekci kolposkopie a cervikální patologie ČGPS 
ČLS JEP:
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. – předseda 
MUDr. Vladimír Dvořák – místopředseda  
MUDr. Tomáš Malík – vědecký sekretář 

Odborní konzultanti konference: 
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. 
(Nürnberg)
prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (Milwaukee)

MUDr. Aleš Skřivánek – pověřen organizací

ANONCE PŘIHLÁŠKA ANONCE PŘIHLÁŠKA 
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Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ:
Tel.: Fax: E-mail: 
 IČO:  DIČ: 

Registrační poplatek do 30. 10. 2008 do 25. 11. 2008 na místě
člen SSG ČR  800,–Kč  1100,–Kč  1400,–Kč
nečlen SSG ČR  1100,–Kč  1400,–Kč  1800,–Kč

Společenský večer 
účastník semináře – 400,- Kč  ANO  NE
doprovod 800,–Kč   ANO  NE

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem   byla odeslána bank. převodem 
dne  na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80 v rámci ochrany osobních dat)

Ubytování hotel –OREA HOTEL PYRAMIDA****

 11. 12. 2008 (čtvrtek)  12. 12. 2008 (pátek  13. 12. 2008 (sobota)  bez ubytování   bez ubytování   bez ubytování
  
 1-lůžkový pokoj 2.600,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc
 2-lůžkový pokoj  2.900,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1 450 ,-Kč/noc)
 ubytován(a) spolu s 

|  Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování v okolních hotelích.
 |  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 10. 11. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
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 IČO:  DIČ:  IČO:  DIČ: 

   byla odeslána bank. převodem registrační poplatek a společenský večer celkem
dne  na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. 
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2. KONFERENCE
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Cena za ubytování celkem  byla odeslána bank. převodem dne     na 
účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Těm, kteří se odhlásí do 10. 11. 2008, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %. 
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum   Podpis, razítkoDatum   Podpis, razítkoDatum   Podpis, razítko

 byla odeslána bank. převodem dne     na 

SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák – předseda
MUDr. Jan Nový – místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18, 
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@volny.cz

MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6 

485 133 321 y.jandova@quick.cz

MUDr. Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek U Stadionu 8, 772 00 
Olomouc

585 234 444 alesskrivanek@volny.cz

MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15, 120 00 
Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc. Labská kotlina 1220, 
500 02 Hradec Králové 

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc. Ohmova 271, 109 00 
Praha 10

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321752514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa ČSA 6a, 
748 01 Hlučín

595041060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252, 
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox.cz


