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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Začal nový školní rok, popadalo pár letadel převážně nízkorozpočtových společností a USA čelí jedné 
z největších katastrof v historii. Hned v pondělí ráno při jednání na pobočce VZP mi byla dána rada,
abych více šetřil, protože se v nejbližší době zhorší platební neschopnost VZP o další  týdny. Při pohledu
na nejbližší benzinovou pumpu a na stav svého účtu začínám uvažovat o alternativním pohonu svého
auta a přemýšlím o rezervaci azylového místa pod mostem. V jakém kontrastu s těmito zprávami se jeví
současné konečně slunečné počasí a také zážitek z posledního doškolovacího semináře v Mariánských
Lázní. Ti, kteří se zúčastnili, jistě budou se mnou souhlasit, když o tomto semináři budu hovořit pouze
v superlativech. Pominu odbornou stránku, která měla jako obvykle kvalitní přednášející a pro praxi
přínosná témata. Krásné ubytování v hotelu, který by většina z nás pro vysoký počet hvězdiček asi běžně
nenavštívila a z něhož byl okouzlující pohled na Mariánské Lázně (zvláště když svítalo!), velmi sympa-
tický personál, kvalitní služby a výborná gastronomie, zážitek z jízdy v luxusních automobilech 
a koneckonců i sportovní vyžití, to vše bylo třešničkou na dortíčku. Myslím, že není nutno skrývat, že
tento seminář byl dotován kvalitním sponzorem. Jsou firmy, které si hrají na mecenáše naší společnos-
ti, ale ve skutečnosti je jejich podpora pouze ve formě cetek, tužek, zápisníčků a někdy ani to ne. Záleží
jenom na nás, lékařích v gynekologických ambulancích, komu dáme ve své spolupráci přednost. 
V posledním čísle Tempus medicorum jsem si přečetl článek předsedy ČLK pana Dr. Davida Ratha „Kdo
nám dává a bere“. Jedná se o ódu na jednu z politických stran, která nám chce znárodnit ambulance 
a vlastně nás ani za samostatně pracující organizace nepovažuje. Je smutné, že tento časopis a tato
prohlášení si musím ze zákona platit, a je ještě smutnější, že na tuto situaci nereaguje nikdo z privát-
ních lékařů. Jsou dokonce takoví, kteří podepíší plnou moc organizaci, která má v náplni práce bojovat
proti zaměstnavateli i samoživiteli. 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se nové volby. Chtěl bych apelovat na Vaše svědomí, uvědomte
si, že mnohé je skutečně v našich rukou. Pokud budeme aktivní, budeme mít semináře, nebudeme
nuceni číst nesmyslná prohlášení a nebudeme mít strach o zestátnění našich ambulancí. 

Váš Jiří Dvořák
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XXV. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Zentiva 

3. – 4. 9. 2005, Mariánské Lázně

Po přečtení editorialu, který napsal Jirka Dvořák, mě přepadly deprese, protože chvalozpěv na seminář
v Mariánských Lázních první zářijový víkend již zazněly. Nicméně pár poznámek dodat musím. 
Není mnoho nových firem, pro které se gynekologie a gynekologové stávají cílovou skupinou. Jsem moc
rád, že se taková nová firma našla a že je jí právě společnost Zentiva, která byla výrazně vidět již na
loňském a letošním celostátním sjezdu. Po loňském zářijovém semináři, který se Zentivou proběhl 
v Brně v hotelu Myslivna a kdy jsme se teprve „oťukávali“, to Zentiva letos rozbalila se vší parádou, 
v plném slova smyslu, jak to píšu.
Honosnějších prostor a servisu, jaké nám byly poskytnuty v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních,
se nám dosud nikdy nedostalo a bude těžké do budoucna alespoň zachovat nastavenou úroveň.
Na semináři se povedlo úplně všechno. Malebná lokalita Mariánských Lázní, hotel Esplanade, letní
počasí, odborný program i doprovodné aktivity se musely líbit prakticky všem.
Odborný program byl rozdělen do dvou bloků. V první přednášce byly referovány s odkazem na
zahraniční studie výhody 28 tabletových blistrů hormonální antikoncepce. Vzhledem k tomu, že jsem
přednášel já, nechám hodnocení na posluchačích. Dermatologickou problematikou Acne vulgaris, nejen
s ohledem na CPA, nás provedla MUDr. Heřmánková z Vinohradské FN.  řetí neméně zajímavou před-
náškou v první části programu byl pohled na farmakoekonomiku osteoporózy, zejména na objektivní
hodnocení preventivního podávání a léčby osteoporózy oproti nákladům na léčbu fraktur. V druhé části
odborného programu byly předneseny dvě velmi zajímavá sdělení. První byla premiéra a dle slov před-
nášejícího MUDr. Dvořáka i derniéra na území ČR přednášky „Management glandulárních cervikálních
lezí“. Za vyčerpávající a velmi přehledně pojatou přednášku byl přednášející pochválen i přítomným
expertem v oboru kolposkopie a cervikální patologie prof. Herbeckem z Norimberku. S pilotním projek-
tem na screening familiárního ovariálního karcinomu nás seznámil doc. Cibula, přednáška se setkala 
s velkým ohlasem. Odborný program zakončil svou velmi názornou a přehlednou přednáškou na téma
„3D a 4D UZ v prenatální diagnostice“ kolega Vlašín.
Kvalitní odborný program byl doplněn možností využití balneo provozu hotelu Esplanade včetně proce-
dur, nejen pro účastníky semináře, ale i pro doprovod. Mnozí využili možnost zkušebních jízd novou
řadou vozů americké automobilky Cadilac. Hezčí polovina účastníků semináře se zúčastnila prezentací
a konzultací v oblasti módy a doplňků, které zprostředkovala společnost Magic Helena.
Společenský večer, který sobotu završil, byl skvělý jak po stránce cateringu, tak hudby, ukázek latinsko-
amerických tanců i módní přehlídky.
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách při financování našich praxí byli přítomní členové informováni
o stavu jednání na Dohodovacích řízeních, neradostných výhledech na I. pol. 2006 a souvislostech 
s očekávanou změnou Sazebníku. Všechny tyto body jsou podrobně rozebrány na jiných místech
Zpravodaje od editorialu po ukázky korespondence.
Věřím, že seminář splnil svůj odborný i společenský účel, za což patří dík sponzorující společnosti
Zentiva a zejména Vaší hojné účasti. Ti, kteří se semináře nezúčastnili, mohou tentokrát opravdu jen lito-
vat. Těším se na shledání s Vámi na letošním posledním semináři v Milovech.

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
10. 6. 2005 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Mulač
Bylo odsouhlaseno zařazení několika center v regionech, které nebyly ještě dostatečně pokryty. Náš
zástupce podpořil názor radiologů i většiny ostatních zúčastněných, že současná přísná kritéria
není vhodné zmírňovat. Apeloval rovněž na zástupce praktických lékařů, aby tito vyvíjeli větší
aktivitu při odesílání žen na screening.

13. 6. 2005 Praha ČLK -  jednání o současné ekonomické situaci
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
V úvodu přivítal prezident ČLK Dr. Rath všechny přítomné a informoval o posledním jednání 
s předsedou České vlády premiérem Paroubkem. Výsledkem jednání je zvýšení koeficientu práce
lékaře z dosavadních 1,8 na 3,5. Bohužel již nezdůraznil, že pro sektor ambulantních specialistů
zůstávají v platnosti historické limity úhrad za rodné číslo. Jen velmi okrajově prezident ČLK při-
pustil, že ambulantní specialisté vlastně nic navíc nedostanou a opět opakoval, že nebudou muset
provádět zbytečná vyšetření pro naplnění historických limitů... Viceprezidentka ČLK Dr. Fousková
se snažila do programu schůzky vnést požadavek o 3% navýšení hodnoty bodu, ale toto nebylo
uznáno jako téma dne... Navíc předseda LOKu Dr. Kubek upozornil, že by za současné situace
nebylo vhodné vnášet do jednání mezi MZ ČR, premiérem a ČLK ještě další požadavky, protože
zvýšení indexu práce lékaře je velký pokrok v jednáních...
Dále Dr. Rath informoval  o skutečnosti, že nový Sazebník by měl být schválen do 1. 10. 2005 
a měl by začít platit od 1. 1. 2006. Bylo dohodnuto, že všechny segmenty vyčkají do 15. 10. 2005,
zda se tak skutečně stane.
Důvodem, proč se toto setkání uskutečnilo, nebyly problémy ambulantních specialistů, ale iniciati-
va zástupců  nemocnic. Po dlouhém jednání bylo schváleno Prohlášení zúčastněných.
Závěrem byly schváleny následující směr v dalších jednáních s MZ ČR:
1. iniciovat schůzku smluvních stran pro upřesnění referenčního období pro 2. polovinu roku 2005
2. požadovat od MZ ČR, aby závazně prohlásilo, co udělá pro to, aby zdravotní pojišťovny

dodržovaly legislativu 

28. 6. 2005 Praha ÚP VZP - jednání s ředitelkou oddělení koncepce úhrad VZP Dr. J. Kárníkovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další ze série jednání. Zástupce SSG ČR seznámil zástupkyni VZP s novými doporučeními pre-
natální péče i se skutečností, že budou patrně přibývat žádosti ambulantních gynekologů o na-
smlouvání CTG vyšetření. SSG ČR i ČGPS budou tyto žádosti podporovat. Dalším tématem bylo
opět prodlužování smluvních vztahů v roce 2007  a situace ve screeningu karcinomu prsu a hrdla
děložního. Náš zástupce opakovaně deklaroval zájem sdružení participovat na screeningu kolorek-
tálního karcinomu.

28. 6. 2005 Praha, sídlo SPL ČR - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Tématem  bylo m.j. jednání s premiérem Paroubkem 3. 6. 2005, kterého se za KSL účastnil 
J. Jelínek (SPL ČR). Koalice se dohodla na tomto krátkém (zato výstižném) tiskovém prohlášení:

Tiskové prohlášení
Členové Koalice soukromých lékařů projednali na svém zasedání dne 28. 6. 2005 

„Všeobecnou dohodu o opatřeních v systému poskytování zdravotní péče ze 3. 6. 2005“ 
a vzali její text na vědomí.

Koalice soukromých lékařů upozorňuje, že některé body dohody mohou mít různé výklady. 
Tato dohoda není systémovým řešením a umožňuje další přežívání deficitního systému českého

zdravotnictví po dobu následujících několika měsíců.

Dále se diskutoval seminář Koalice se senátorem Julínkem a občanským sdružením Reforma
zdravotnictví - forum.cz. Účast na semináři i jeho obsah byly hodnoceny kladně. Patrně budou
následovat další podobná setkání.
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Jednalo se rovněž o připravované stížnosti k Ústavnímu soudu ve věci uplatňování jiných regulací,
než jsou obsaženy v Dodatcích ke smlouvám, ze strany některých zaměstnaneckých pojišťoven 
a o přípravě www stránek KSL, které by se měly rozběhnout koncem roku.

9. 8. 2005  Praha, sídlo SPL ČR - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Zástupci Koalice se navzájem informovali o stanovisku svých sdružení k výsledkům Dohodovacího
řízení. Koalice považuje navýšení hodnoty práce lékaře v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami
za krok správným směrem, ale vyjadřuje obavy z dopadů tohoto kroku na existenci zdravotnických
zařízení při dalším zpožďováním plateb od zdravotních pojišťoven. Obává se, že půjde pouze 
o optickou změnu, která není v systému pokryta finančními prostředky.
Koalice soukromých lékařů se ztotožňuje se stanoviskem ČSK (viz níže) a bere jej za své.
Podle informace Mgr. Uhra má nyní stížnost k Ústavnímu soudu na zrušení § 17, odst. 14 zákona
č. 48/1997 Sb., naději na úspěch díky spojení s napadením cenové regulace zdravotních pojišťoven,
která není podložena právním předpisem. Po konzultaci s právním poradcem ČSK Mgr. Slavíkem
bude návrh postoupen zástupcům Koalice a v průběhu září se předpokládá předání stížnosti sená-
torům. V souvislosti s tímto případem podávají dva lékaři v průběhu září individuální žaloby 
k soudu standardní cestou a předpokládají jejich podání i k Ústavnímu soudu. Tyto individuální
žaloby mohou snahu Koalice prosadit zrušení § 17 významně podpořit.
Koalice vyslovuje podiv nad „Stanoviskem ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milady Emme-
rové, CSc. k situaci kolem konání technopárty CzechTek 2005 o víkendu ve dnech 29. – 31. 7. 2005
v Plzeňském kraji, v Mlýnci na Tachovsku“, ze dne 3. 8. 2005. Postrádá zejména důsledné řešení
uplatnění náhrad v tzv. regresním řízení, to znamená úhradu nákladů na léčení zraněných osob.
Náklady by měl nést viník těchto zranění a nikoliv solidární systém veřejného zdravotního pojištění.
Zástupci Koalice zhodnotili dosavadní spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů a považují ji za přínos-
nou. Dr. Jelínek dodá na příští jednání Koalice podklady pro úhradu členského příspěvku na rok 2005.
Na návrhu webových stran Koalice se pracuje, první varianta bude předložena na příští schůzce.

Stanovisko České stomatologické komory k návrhu zákona o zdravotnických zařízeních 
a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů

Představenstvo ČSK projednalo na svém zasedání ve dnech 17. – 19. 6. 2005 návrh výše uvedeného zá-
kona, ke kterému má tyto zásadní výhrady:
1. ČSK nesouhlasí s rozsahem navrhovaného zákona. Je přesvědčena, že část zabývající se veřejnými

službami ve zdravotnictví by neměla být součástí zákona pojednávajícího o registraci zdravotnických
zařízení. Veřejné služby patří logicky spíše do zákona o veřejném zdravotním pojištění.

2. Samotná úprava registrace zdravotnických zařízení žádným způsobem nereflektovala nedostatky
zákona č. 160/1992 Sb. Zřizování zdravotnických zařízení, resp. povolení k poskytování zdravotní
péče by mělo být upraveno analogicky jako jiné podnikání dle Živnostenského zákona. Výkon
žádného jiné povolání není podmíněn dopředu vytvořením pracoviště, jakým je dle zákona 
č. 160/1992 Sb. i dle nově navrhované normy, zdravotnické zařízení.

Dle našeho názoru by jedinými podmínkami pro vydání příslušného oprávnění (registrace) měla být
odborná způsobilost a popřípadě bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Ostatní podmínky pro věcné, tech-
nické a personální vybavení by zákon stanovoval, nebyly by podmínkou pro registraci, avšak mohly by
být následně kontrolovány.
Současný navrhovaný stav téměř znemožňuje získání půjček na výstavbu zdravotnických zařízení. Bez
vytvoření zdravotnického zařízení nemá lékař registraci a nemůže tedy získat půjčku, kterou na zřízení
tohoto zařízení potřebuje. Motá se tedy v bludném kruhu. Podobná situace je u právnických osob, které
by, pokud by jejich výkonem činnosti bylo pouze poskytování zdravotní péče, nemohly vůbec vzniknout.

Vážený pane řediteli, 
tak závažná změna, jakou je nová úprava registrace zdravotnických zařízení, vyžaduje daleko inten-
zivnější komunikaci a spolupráci, především s těmi organizacemi, které zastupují soukromé lékaře 
a mají s aplikací stávajícího zákona důvěrné zkušenosti. Vzhledem k výše uvedeným připomínkách
nepovažujeme navrhovanou formu zákona za vhodnou k předložení a schválení.

S pozdravem MUDr. Jiří Pekárek
Prezident ČSK
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17. 8. 2005 Praha - 1. kolo Dohodovacího řízení s pojišťovnami o ceně na 1. pol. roku 2006 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Pojišťovny si zcela ve svůj prospěch vyložily dohodu u premiéra Paroubka a rozhodly se zastřešit
paušálem celý segment ambulantních specialistů a zpřísnit kritéria regulací. Každý nový subjekt,
který by pojišťovny do systému vpustily, by byl placen z našich regulací, které by nám okamžitě
stouply. Návrh je pro celý segment jednotně nepřijatelný. Jednání bylo velmi zdlouhavé a jak vše
vypadá, zatím spěje k nedohodě. Pojišťovny čekají na výklad MZ ČR, jak s dohodou nakládat. Na
MZ ČR se tedy uskuteční jednání zástupců celého našeho segmentu. Další jednání pak bude na
grémiu Dohodovacího řízení, neb nejsou spokojeny žádné ostatní segmenty. Další schůzka byla
dohodnuta na 13. 9. v 15. hod. 

18. 8. 2005  Praha, Poslanecká sněmovna - jednání s poslanci KDU - ČSL Janečkem a Říhou
Za SSG přítomni V. Dvořák, T. Malík
Tématem byla současnost a perspektivy screeningu v ČR. Naši zástupci vyjádřili negativní
stanovisko Sdružení k současné situaci, kdy je vinou Společnosti patologů zcela zablokován start
organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla.
Rovněž se diskutovaly připravované vakcíny proti některým HPV typům. Profesní sdružení 
i odborná společnost upozorňují na nevýhody příliš časné vakcinace. Dle názoru těchto subjektů
by se mělo očkovat po dosažení 15. roku věku, nedílnou součástí vakcinace musí být poučení 
o prekancerózách, karcinomu děložního hrdla, STD, kontracepci atd. Roli gynekologa považujeme
v těchto souvislostech za klíčovou. Uvedení poslanci projevili o problematiku zájem a pochopení,
jednání bylo velmi vstřícné a patrně ne poslední.

13. 9. 2005 Praha Centromed - II. kolo přípravných jednání Dohodovacího řízení o úhradách 
v segmentu ambulantních specialistů na I. pololetí 2006
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek

Na jednání byly předloženy návrhy:
1. Svazu zdravotních pojišťoven (sdružující všechny zaměstnanecké ZP)
2. VZP
3. ČLK a APRIMEDU (o němž nebyla ochota ze strany ZP vůbec jednat)

Svaz ZP navrhoval zastropovat ZZ historickými úhradami navýšenými o polovinu navíc vybraného
zdravotního pojištění. Návrh byl všemi poskytovateli odmítnut, znamenal by prodloužení čekacích
lhůt, kalkulace na "za méně práce stejné peníze", což ve volebním roce a před jakoukoliv reformou
zdravotnictví by mohlo být sebevražedné. VZP přišla s návrhem prakticky totožným, navrhujícím
navíc zastropovat segment ambulantních specialistů, což je nepřijatelné zejména vzhledem k tomu,
že přes oficiálně deklarovaný stop stav jsou nasmlouvávány stále nové a zejména drahé ambulant-
ní provozy. Návrh Komory byl primárně pro nedohodu a nechat rozhodnout Ministerstvo, případ-
ně zachovat status quo s úhradou na rodné číslo s ohledem na snad k 1.1.2006 vydaný nový
Sazebník. Návrh přednesený naším zástupcem, který je podobný s návrhem ČLK, vychází ze stá-
vajícího způsobu financování, tedy objem peněz na rodné číslo navýšený o polovinu navíc
vybraného zdravotního pojištění, byl přijatelný prakticky pro všechny poskytovatele, toho času ne
pro zdravotní pojišťovny.  Jednání skončilo patem, výsledkem není dohoda, ani deklarovaná nedo-
hoda. Další jednání bylo svoláno na příští středu 21.9.2005, kdyby se měly sejít všechny segmenty
poskytovatelů a ZP na společném jednání. Dle názoru našeho zástupce je dohoda v takovéto ses-
tavě iluzorní, například nemocnice se historicky ještě nikdy nedohodly a vždy kalkulovaly na
příznivější rozhodnutí Ministerstva než jakoukoliv dohodu se ZP.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2006

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce
XXVII. doškolovací seminář (anonce v tomto Zpravodaji) Olomouc 28. - 29. 1. 2006
XXVIII. doškolovací seminář Průhonice 1. - 2. 4. 2006
Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR Brno 26. - 28. 5. 2006
Doškolovací seminář Milovy 7. - 8. 10. 2006

KDO BERE NOVÉ PACIENTKY
Vzhledem k tomu, že se množí sdělení zdravotních pojišťoven, že v některých regionech mají jejich
klientky problémy najít gynekologa, který by byl ochoten je zaregistrovat, obracíme se na členy
SSG ČR s touto výzvou: Kdo je ochoten registrovat nové pacientky a chce, aby tuto skutečnost
věděly zdravotní pojišťovny a v případě dotazu pacientky sdělily kontakt na zdravotnické zařízení,
ať tuto skutečnost oznámí e-mailem či poštou na sekretariát SSG ČR. Tato iniciativa je zcela dobro-
volná, chceme vyjít vstříc jednak těm, kteří mají pocit jisté rezervy nebo chtějí expandovat, jednak
pacientkám. 

PÁTEČNÍ VEČERY NA TÉMA OSTEOPORÓZA
Vzhledem k tomu, že uvedené téma má čím dál větší publicitu nejen v médiích, a roli gynekologů 
v diagnostice i léčbě osteoporózy u žen považuje výbor odborné společnosti i profesního sdružení
za zásadní, dohodli jsme se s firmou Zentiva na uspořádání pátečního odborně společenského
večera dne 27. 1. 2006 v Olomouc v rámci XXVII. doškolovacího semináře.
Uvedená firma je zatím jediná z těch, které mají v portfoliu antiresorbční přípravky, která deklaru-
je, že jako rozhodující odbornost pro diagnostiku a léčbu prosté postmenopauzální osteoporózy
vidí gynekologii a porodnictví. Pokud se uvedená páteční akce setká s příznivým ohlasem z naší
strany, stane se páteční podvečerní odborně společenské setkání tradicí a bude se opakovat i na
dalších doškolovacích seminářích.

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 2006
Vzhledem k zájmu ze strany členské základny dáváme k úvaze tento návrh: 
Termín: 10. - 19. 2. 2006
Místo konání: Seychely, na cestě zpět jedna noc v Dubai
Žádáme předběžné zájemce, aby kontaktovali písemně či e-mailem sekretariát SSG ČR, bližší infor-
mace budou sděleny adresně.
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ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE VE FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ
(doporučený postup - závěry kongresu ČGPS a SSG ČR, Český Krumlov, 2004)

Následující přehled vymezuje nepodkročitelnou, tedy základní frekvenci a rozsah péče u žen s fyzio-
logicky 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 rozsahu 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 normální. 
Takové těhotenství označujeme jako FYZIOLOGICKÉ a dispenzární prenatální 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 gra-
vidity - 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 aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy.

Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných laboratorní výsledky mimo hranice fyziologie, musí
být převedeny do třetí skupiny.

3. Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové faktory. Charakteristic-
ká je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují
konkrétní riziko. Do této skupiny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém definuje
riziko již na počátku gravidity. 
Takové těhotenství 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. týdne 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
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
serologické vyšetření HBsAg a HIV
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 fyziologického těhotenství. 

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

26. května 2005

MUDr. Vladimír Dvořák                               Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
předseda ČGPS ČLS JEP a Sekce předseda Sekce perinatální  

ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP medicíny ČGPS ČLS JEP

Poznámka: Vzhledem k důležitosti tématu uveřejňujeme opakovaně.
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DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ
SCREENINGU PORUCH GLUKÓZOVÉ TOLERANCE V GRAVIDITĚ

Vít Unzeitig+, Kateřina Andělová++ a Alexandra Stará+++

+Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví Brno
+Gynekologicko - porodnická klinika MU a FN Brno
++Ústav pro péči o matku a dítě Praha
+++NZZ Gynekologie a porodnictví Praha

1. Základním screeningovým vyšetřením je O'Sullivanův test, který se provádí ve 24. - 28. týdnu těho-
tenství perorálním podáním 50 gramů glukózy na lačno.
Při patologických hodnotách glykémie (na lačno více než 5,5 mmol/l, za 60 minut vyšší než 
7,8 mmol/l) je indikován orální glukózo-toleranční test (oGTT).
Tím není dotčena povinnost lékaře provést toto vyšetření u těhotných s vysokým rizikem již na
počátku gravidity.

2. Vyšetřují se všechny ženy ve věku 25 let a více.
Ženy mladší než 25 let vyšetřujeme pouze v případě rodinné zátěže diabetem, se zatíženou
porodnickou anamnézou nebo ženy obézní.

3. Orální glukózo-toleranční test (oGTT) lze provést buď místo O'Sullivanova testu nebo povinně co
nejdříve po zjištění patologických hodnot glykémie (viz bod 1). Vždy vyšetřujeme hodnoty glykémie
na lačno (do 5,5 mmol/l) a 120 minut po zátěži (do 7,7 mmol/l). 
Vyšetření glykémie 60 minut po zátěži není povinné (hodnoty do 8,8 mmol/l).

4. Je-li glykémie kdykoliv v průběhu dne vyšší než 11,1 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu
jasná a o-GTT není třeba provádět.

5. Je-li dva dny po sobě glykémie na lačno vyšší než 7,0 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu
jasná a o-GTT není třeba provádět.

Literatura:

Andělová, K.: Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství.
Čes. Gynek., 2005, 70, s. 000 - 000.

Bartoš, V., Pelikánová, T. et al.: Praktická diabetologie (2. vydání).
Galén Praha, 2000. S. 345 - 365.

5. května 2005

Poznámka: Vzhledem k důležitosti tématu uveřejňujeme opakovaně.
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XXVII. doškolovací  seminář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci 

s firmou Novo Nordisk a General Electric Medical Systems
Datum konání: 28. – 29. 1. 2006 (příjezd možný již 27. 1. 2006)
Místo konání: Hotel Flóra***, Krapkova 439/34, Olomouc

27. 1. 2006 PÁTEK 
Od 17.00 hodin proběhne odborně společenský večer na téma osteoporóza.
Program: Krátký rozbor medicínských a ekonomických aspektů diagnostiky a léčby osteoporózy 
v gynekologických praxích, diskuse. Následovat bude občerstvení a společenský večer sponzorovaný
firmou Zentiva. Rozhodně doporučujeme přijet již v pátek a zúčastnit se. Účast včetně společenského
večera součástí registračního poplatku. 

28. 1. 2006 SOBOTA
Program:
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. „Jak dále postupovat s HRT?“
Prim. MUDr. Roman Chmel „Lokální estrogenní terapie a urogenitální symptomy - 

- současný pohled“
Prim. MUDr. Alena Šmahelová, PhD. „Péče o diabetičku v peri- a postmenopauze z pohledu

diabetologa“
MUDr. Vladimír Dvořák „Kdy léčit CIN I?“
MUDr. Marek Pluta „Management ovariálních rezistencí“
Přednáška na téma UZ diagnostiky - prestižní zahraniční přednášející a téma budou upřesněny

29. 1. 2006 NEDĚLE
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání

Začátek přednášek: cca v 9.30 hodin
Registrace: 27. 1. 2006 od 17.00 - 20.00 hodin

28. 1. 2006 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Flóra***, Olomouc (celý hotel je opět zamluven pro nás)
Společenský večer: 28. 1. 2006, Hotel Flóra*** - sponzorován firmou Novo Nordisk a GE

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

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 8. 1. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno. 
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
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XXVII. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk a General Electric Medical Systems

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A
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 5. 12. 2005 do 8. 1. 2006 na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER - sponzorován firmou Novo Nordisk a GE
účastník semináře - součást reg. poplatku ANO NE
doprovod 800,- Kč ANO NE

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

Variabilní symbol*

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

UBYTOVÁNÍ Hotel Flóra, Olomouc
pátek 27. 1. 2006 sobota 28. 1. 2006 bez ubytování

Standardní pokoj
1-lůžkový pokoj 950,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 750,- Kč/noc)  
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Lux a Superrior pokoj (první přihlášení budou ubytováni v pokojích Superrior, po vyčerpání těchto pokojů budou ostatní 
přihlášení ubytováni v pokojích LUX)

1-lůžkový pokoj 2200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 2600,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1300,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefo-
nicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 8. 1. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Těm, kteří se odhlásí do 25. 12. 2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum Podpis, razítko
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KORESPONDENCE

MUSÍ LÉKAŘ ŽÁDAT MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR O VYDÁNÍ 
OSVĚDČENÍ O SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI?

V poslední době se lékaři často dotazují, zda i když podle zákona č. 95/2004 Sb. automaticky splňu-
jí podmínky pro specializovanou způsobilost příslušné odbornosti, musí žádat Ministerstvo
zdravotnictví ČR o vydání osvědčení o tom, že získali specializovanou způsobilost. 
Jak již bylo několikrát konstatováno, lékaři, kteří podle předchozích právních předpisů získali spe-
cializaci 2. stupně v základním oboru, a lékaři, kteří podle předchozích právních předpisů získali
specializaci v nástavbovém oboru, s výjimkou oboru audiologie nebo foniatrie, získávají automatic-
ky specializovanou způsobilost v příslušném oboru podle zákona č. 95/2004 Sb.  Tuto skutečnost
nesporně stačí prokázat dokladem o absolvování příslušné atestace, aniž by bylo nutno žádat 
o osvědčení Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Rovněž lékaři, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe 
a nejméně pět z posledních šesti let nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře, získávají
specializovanou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. Pokud osvědčení ČLK k výkonu
soukromé lékařské praxe získali před 19. 4. 2004, není sporu o tom, že toto osvědčení zůstává nový-
mi zákony nedotčeno a jsou bez jakéhokoli osvědčení z Ministerstva zdravotnictví ČR oprávněni
vykonávat soukromou lékařskou praxi. O tom, zda stejnou účinnost má i osvědčení ČLK vydané
pod 19. 4. 2004 je veden spor, o kterém jsme již informovali. 
Soukromému lékaři, který získal osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe před 
19. 4. 2004, tedy rozhodně postačí toto osvědčení k registraci nestátního zdravotnického zařízení
a nepotřebuje osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pokud jde o lékaře - zaměstnance, zaměstnavateli by rozhodně mělo stačit, pokud doloží lékař, že
složil atestaci 1. stupně v základním oboru podle předchozích právních předpisů, má osvědčení
ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a pět z posledních šesti let nepřetržitě vykonával zdravot-
nické povolání lékaře. Problémem je, že zdravotní pojišťovny k tomu, aby příslušnému zdravotnic-
kému zařízení, které je zaměstnavatelem lékaře, proplácely výkony těchto lékařů jako výkony plně
kvalifikovaných nositelů výkonů, požadují od zaměstnavatelů lékařů - zdravotnických zařízení
osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR o tom, že tito nositelé výkonů splňují podmínky speciali-
zované způsobilosti. Pokud o to tedy v těchto případech zaměstnavatel svého zaměstnance požádá,
aby mohl doložit zdravotním pojišťovnám, že jeho nositel výkonů má skutečně specializovanou
způsobilost, bude patrně vhodné zaměstnavateli vyhovět a o osvědčení o specializované způso-
bilosti Ministerstvo zdravotnictví požádat. K tomu je třeba doložit jednak doklad o absolvování
atestace 1. stupně v základním oboru, podle předchozích právních předpisů, jednak osvědčení
České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe a dále doklady o tom, že nejméně pět 
z posledních šesti let vykonával příslušný lékař zdravotnické povolání lékaře. Ministerstvo zdravot-
nictví ČR by posléze na základě těchto dokladů mělo bez problémů osvědčit specializovanou způ-
sobilost takového lékaře. 
Pokud by se tak nestalo, je třeba požadovat, aby ministerstvo vydalo jakékoli rozhodnutí, proti
kterému je posléze možno podat rozklad. Ministerstvo zdravotnictví ČR je povinno o žádosti 
o vydání osvědčení o specializované způsobilosti rozhodnout, ať již kladně či záporně a proti pří-
padnému zápornému rozhodnutí lze podat opravný prostředek - rozklad, popřípadě i žalobu 
u soudu. 

JUDr. Jan Mach 
ředitel právního oddělení ČLK
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