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a máme tu opět jaro. A nejen to kalendářní 
ale i meteorologické. Sluníčko mne vždy nabíjí 
a přináší mi optimističtější náladu. Nebudu dnes 
ale psát o politické situaci ani nebudu připomínat 
problematiku financování ve zdravotnictví.
Při pohledu na parkovací plochu v Mikulově jsem 
se ujistil, že Ti, kteří se snaží a chtějí pracovat, 
nejsou na tom tak špatně. Ostatně, všimli jste 
si, jak jste podezřelí, když se Vás někdo optá: 
„jak se máš“ a Vy odpovíte: „výborně“ ? Je prostě 
zvykem v našich vodách si stěžovat, pobrekávat až 
skučet – potom je vše v pořádku. Jaký je to rozdíl 
oproti anglicky mluvícím zemím kde na standartní 
otázku: „how are you“ každý zcela přirozeně 
odpoví: „I am well, thank you and you?“. V těchto 
zemích je totiž historicky přijímáno, že špatně se 
má ten, kdo se nesnaží. 
Zde nemohu nevzpomenout na herce, zpěváka 
a komedianta Dana Nekonečného. Mnoha lidem 
byl trnem v očích, ale kdo měl možnost zažít jeho 

show živě, na tento zážitek nezapomene. A přitom 
se dnes ukazuje, že žil relativně skromným 
životem a pozor – s jednou ženou! Tento člověk 
přinesl na jakoukoliv párty vždy radost, energii 
a pohodu. Přiznám se, byl mému naturelu blízký…
Jsem pamětníkem dob normality. Tehdy jsme 
měli peněz pomálu, ale lidé si nás, lékařů přesto 
vážili a přitom byla spousta legrace. Dnes si 
lidé žijí své osobní životy, dívají se do mobilu 
a komunikují téměř jenom přes sociální sítě. Není 
někde chyba? Pacientky si mmě stěžují, že když 
přijdou k lékaři, nikdo je neposlouchá, lékař se 
jen dívá do monitoru počítače a verbálně skoro 
nekomunikuje. A přitom stačí málo – podat ruku, 
podívat se do očí, optat se na rodinu a dokonce 
i prohodit slovo třeba o počasí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé. Máme 
se dobře, buďme tedy optimističtí. Podle časové 
sinusoidy nás asi čekají tenčí časy, ale s veselou 
myslí to přežijeme lépe.

Váš Jirka Dvořák, vesnice Kolín

EDITORIAL
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EDITORIAL



Tradiční jarní doškolovací seminář se po dvou 
letech vrátil do malebného Mikulova a u této 
destinace nejspíše zůstaneme i v příštích 
letech. Genius loci města a okolí spolu 
s kvalitně postaveným odborným programem 
jsou zárukou nadprůměrné účasti. Stejně 
tomu bylo i letos. Relativně časný termín byl 
dán možnostmi hotelu a relativně pozdním 
termínem letošních Velikonoc. Za rok bude 
Mikulov později na jaře a termín si již nyní 
můžete poznačit do diářů – bude to opět hotel 
Galant 17. – 19. 4. 2020. Stejně tak jsou dána 
další data, např. Milovy budou 13. – 15. 9. 2019.
Odborný program byl rozsáhlý a dle 
dosavadních reakcí dostatečně kvalitní 
i pestrý. Záběr přednášek byl široký od právní 
problematiky, přes counseling pacientek 
v metodách antikoncepce, široce pojatá byla 
problematika prenatální diagnostiky, ale 
i stárnoucí populace její potřeby D vitaminu. 
Přehledně byla zpracována problematika 
hyperaktivního močového měchýře z pohledu 
ambulantní praxe. Odpolední program kromě 

problematiky žilních onemocnění v našich 
praxích obsahoval i přednášky na téma life style 
u těhotných a naopak kult extrémní štíhlosti, byl 
také představen plán PR aktivit cílených v roce 
2019 na ženskou část populace a byli jsme 
seznámeni s perspektivami a vývojem nových 
aplikací pro vedení elektronické dokumentace 
v našich ordinacích.   

Nedělní dopoledne bylo věnováno tradičně 
aktualitám zejména z oblasti financování našich 
praxí. O jednáních se zdravotními pojišťovnami, 
MZ ČR a dalšími hráči našeho zdravotního trhu, 
nebo alespoň o publikovatelné části z nich se 
dozvíte podrobnosti jinde ve Zpravodaji.

Já se těším na setkání s velkou částí z vás 
na osmi místech, kde zastaví jarní roadshow 
SSG ČR, z částí z Vás na federálním společném 
kongresu ČGPS a SGPS v Bratislavě koncem 
června a na podzim v Milovech a na dalších 
akcích, které pro Vás SSG ČR připravuje 
a pravidelně organizuje.

66. DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ SSG ČR

HOTEL GALANT MIKULOV, 29. 3. – 31. 3. 2019

Aleš Skřivánek
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

30. 1. 2019 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ S NÁMĚSTKEM VZP D. ŠMEHLÍKEM
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR se snaží předjednat ještě před zahájením jednání v rámci Dohodovacího řízení 
koncept úhrady pro segment ambulantní gynekologie. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali zavčas 
konkrétní čísla pro výpočet maximální agregace výkonů, nepovažujeme za reálné uskutečnit tuto 
zásadní změnu úhrady již v roce 2020. Zástupce VZP s naším postojem souhlasil. Nicméně obě 
strany se shodly na tom, že je reálné zjednodušit a sjednotit úhradu péče o těhotné. Změna by 
měla být výhodná pro poskytovatele i plátce, ale hlavně pro těhotné ženy. Jednalo se i o spolupráci 
SSG ČR a VZP při tvorbě sítě gynekologických praxí.

31. 1. 2019 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ 
V KRAJÍCH PLZEŇSKÉM A KARLOVARSKÉM
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Jednání předsedal náměstek VZP Ing. Šmehlík, účastnili se zástupci krajů, zdravotních pojišťoven 
a primární péče. Hlavním tématem byla síť zdravotnických zařízení a zajištění pohotovostní 
a primární péče, což při nepříznivé věkové skladbě poskytovatelů primární péče je v některých 
regionech zvláště Karlovarského kraje již vážný problém. Šlo o první informativní jednání s kraji, 
na jeho základě budou další jednání.

12. 2. 2019 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O ÚHRADÁCH PÉČE SEGMENTU 
AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE PRO ROK 2020 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání se účastnili i zástupci zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní dosáhli shody v tom, že by 
se měla zjednodušit a sjednotit úhrada péče o těhotné. Pokusíme se vytvořit model, kdy bude 
stanovena úhrada pro jednotlivé trimestry. Ty se budou vykazovat každý jednou svým kódem. 
Všechna další vyšetření, kromě některých ultrazvukových vyšetření, se budou vykazovat pouze 
jednotným signálním kódem s nulovou hodnotou. Výhody pro poskytovatele i plátce jsou zřejmé. 
Ke komfortu těhotných přispěje, že nebudou absolvovat kontroly a vyšetření, která nejsou 
z lékařského hlediska nutná.
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23. 2. 2019 PRAHA TOP HOTEL – DISKUSE U KULATÉHO STOLU NA TÉMA 
REFORMY PRIMÁRNÍ PÉČE
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Náš zástupce se zúčastnil diskuse u kulatého stolu na téma reformy primární péče. Bylo 
zastoupeno MZ náměstkem prof. Prymulou, VZP náměstkem ing. Šmehlíkem, SZP ředitelkou 
dr. Knorovou, vedení společností i Sdružení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost. Téma je velmi rozsáhlé a projekt ambiciozní, jeho cílem je stabilizovat počty lékařů 
primární péče, zlepšit jejich postavení, rozšířit kompetence. Zástupce SSG podpořil rozšíření 
kompetencí PL, rozšíření možnosti preskripce, vyzdvihl spolupráci a sdělil zkušenosti ze snahy 
SSG ČR o racionalizaci činnosti segmentu i vztahu s lůžkovými zařízeními, požadavku na rozšíření 
kompetencí, sdílení výkonu a  rozvoj jednodenní chirurgie v ambulantních zařízeních.

26. 2. 2019 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O ÚHRADÁCH PÉČE 
PRO SEGMENT AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE V ROCE 2020 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík
Kromě zástupců VZP byli přítomni i reprezentanti zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní se shodli 
na další práci na sjednocení úhrad a zjednodušení vykazování péče o gravidní. Zástupci SSG ČR 
předložili naše stanoviska, nyní budeme čekat na sjednocení názorů jednotlivých ZP. Opakovaně 
jsme rovněž požádali ZP o možnost on line vyhledávání registrací našich pacientek. Předešlo by se 
zbytečným sporům v situacích, kdy jsou některé výkony propláceny jen registrujícímu lékaři. Také 
žádáme o informace, kdy naše pacientky absolvovaly vyšetření v rámci screeningových programů. 
Opakovaně jsme upozornili na nedostatečné ohodnocení ultrazvukových vyšetření v graviditě 
a na reálné riziko, že téměř nikdo nebude ochoten referovaným těhotným pacientkám provádět 
ultrazvuková vyšetření, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.  

26. 2. 2019 PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ S MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ ČR 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání. Tématem bylo blížící se jednání Rady poskytovatelů, reforma primární 
péče a vzdělávací program oboru gynekologie a porodnictví. K současnému vzdělávacímu programu,. 
který podpořila Česká gynekologická a porodnická společnost, měla řadu zásadních připomínek Česká 
lékařská komora. Některé z připomínek jsou poměrně obtížně pochopitelné. Části, která se věnovala 
vzdělávacímu programu, se účastnili za ČGPS rovněž J. Feyereisl a p. Velebil. 

27. 2. 2019  PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ 
V KRAJÍCH ÚSTECKÉM A LIBERECKÉM
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák 
DV obou jednáních zaznělo z úst zástupců krajů:
– uvědomují si problematiku věku v oblasti primární péče
– mají zájem o podpůrné programy pro podporu ambulancí v méně atraktivních lokalitách
– stěžují si na nedostatek zapojení krajských úřadů v řešení zdravotní problematiky v regionech
– za zdravotní dostupnost v regionech jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny a ne krajský úřad
–  zvýšení platů u zdravotních sester mělo kontraproduktivní efekt. Zvýšení platů nebylo natolik 

atraktivní aby došlo k navýšení zájmů ze strany sester a naopak stávající zaměstnanci si snížili 
úvazek, což mělo v konečném důsledku ještě další prohloubení problému.



6. 3. 2019 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – PROJEDNÁNÍ  KONCEPCE ROZVOJE 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V PRAZE Z INICIATIVY NÁMĚSTKA PANE ING. ŠMEHLÍKA
Za SSG ČR přítomen O. Šottner
Jednání probíhalo patrně ve velmi podobném duchu jako ostatní regiony. Jednání řídil 
pan náměstek Šmehlík. Obsáhlé vystoupení paní radní Mgr. Johnové zahrnovalo „palčivé 
problémy“ z pohledu Magistrátu (problémy příliš nesouvisí s naší problematikou): 
– pomezí zdravotní a sociální péče 
– malá dostupnost návštěvní služby praktických lékařů 
– reforma psychiatrické péče 
– nedostatek dětských psychologů 
– návazná péče na dětský detox 
  –  rozvoj Nemocnice Na Františku – vzhledem k záplavové lokalitě objektu Magistrát 

odmítá následnou péči v tomto zařízení, a naopak podporuje v této nemocnici  
rozšíření péče akutní

  – epidemie HIV – podpora ambulantního anonymního testování 
  – obecná lékařská pohotovostní služba 
  –  nicméně koncepční materiál rozvoje zdravotnictví v Praze nová pražská koalice  

ještě nemá vypracovaný

Následovala obsáhlá diskuse, kdy – pro nás relevantní – vybírám: 
–  podtržení významu primární péče, pyramida péče – vzhledem k již předcházejícím jednáním se 

jevil pan náměstek Šmehlík velmi dobře obeznámen a v souhlasném přístupu 
–  otázka smluvní politiky a výběrových řízení včetně otázky stárnutí lékařů primární péče nejen 

PL a PLDD, ale i gynekologie – zde se vzhledem k již předcházejícím jednáním opět jevil pan 
náměstek Šmehlík velmi dobře obeznámen 

 –  pro obory PL a PLDD v současné době i v Praze deklarovaly ZP vůli uzavřít novou  
smlouvu takřka s kýmkoli 

 –  u většiny ambulantních specialistů je ve většině oborů (výjimkou např. dětská 
psychologie) situace opačná – síť nasycena 

 – gynekologie někde mezi PL/PLDD a specialisty 
 –  ve stomatologii si pojišťovny v Praze stěžují na ztrátu kontroly nad sítí poskytovatelů 

významná část stomatologů (zejména nových v systému) již nemá o smlouvy se ZP zájem 

V podobném duchu proběhla i jednání o krajích
Moravskoslezský – účast MUDr. Alexandra Stará, Jihočeský – účast MUDr. František Weidenthaler, 
Plzeňský – účast MUDr. Jan Nový, Karlovarský – účast MUDr. Jan Nový, Zlínský – účast MUDr. 
Tomáš Malík, Vysočina – účast MUDr. Alexandra Stará, Jihomoravský – účast MUDr. Zdeněk Tesař, 
Královéhradecký – účast MUDr. Jiří Štěpán, Pardubický – účast MUDr. Jiří Štěpán, Ústecký – účast 
MUDr. Jiří Dvořák, Liberecký – účast MUDr. Jiří Dvořák, Olomoucký – účast MUDr. Aleš Skřivánek, 
Středočeský – účast MUDr. Oldřich Šottner

26. 3. 2019 PRAHA – JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI KANCELÁŘE ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Kancelář zdravotního pojištění se snaží o vytvoření ukazatelů kvality z dat, která mají k dispozici 
zdravotní pojišťovny. Tuto snahu vítáme a uvítáme spolupráci v této problematice. Za odbornou 
společnost se jednání účastnil i P. Velebil.
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PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

6. spoločná konferencia SGPS SLS  
a ČGPS ČLS JEP 

Incheba Bratislava 21.–23. 6. 2019

67. doškolovací seminář SSG ČR OREA Hotel Devět Skal, Milovy 14.–15. 9. 2019

40. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 27.–29. 9. 2019

VII. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice

19. 10. 2019

11. konference Sekce kolposkopie  
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 29. 11.–1. 12. 2019

PŘEHLED KONFERENCÍ 7



ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek na r. 2019 v hodnotě 3 500,– zasílejte na účet Sdružení soukromých gynekologů 
ČR vedený u České spořitelny a.s. pobočky Brno číslo 2053887329/0800, variabilní symbol 
rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat.

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 tak již učinili, vědí,  že řadu informací 
dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto média. E-mailová adresa: ssgcr@ssg.cz.

PRÁVNÍ SERVIS

Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 
číslicemi 88, částku ve výši 1 000,– na rok 2019, která zahrnuje:

– zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
– zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
– účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání…),
– v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.

Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ssg.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00  Brno. 

Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován 
v případě, že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku.  

Nepovažujeme za příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až 
v momentě akutních problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



SDĚLENÍ VZP

SDĚLENÍ VZP 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážený poskytovateli,
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o hlášení informace o registraci nových pacientů pro potřeby tvorby 
a plánování sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, a to v návaznosti na dohodu s SSG ČR a ČGPS ČLS JEP.

Cílem připravovaného projektu je stabilizace systému a zvýšení kvality poskytovaných služeb s tím, že nový 
postup při plánování sítě primární péče posílí dostupnost pro klienty VZP ČR. Aby byl tento postup systémový, 
transparentní a předvídatelný, plánuje VZP ČR na svých webových stránkách zveřejňovat mapy s dostupností 
zdravotních služeb v jednotlivých regionech.

Hlášení o registraci prosím zasílejte v přiloženém formuláři a případné změny prosím sdělte bez zbytečného 
odkladu. Pokud jste již tuto informaci VZP ČR na níže uvedenou adresu nahlásili, není nutné vyplňovat formulář 
a odesílat znovu.

Formuláře, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu sit_GYN@vzp.cz.  
Předem Vám velmi děkuji za spolupráci.

JUDr. Lenka Havlasová
ředitelka odboru smluvní politiky 
m (+420) 731 546 617| t (+420) 952 228 257

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr

Komentář:
VZP žádá pouze o informaci, zda jednotlivá zdravotnická zařízení registrují nové klientky. V regionech, kde bude 
ochota poskytovatelů registrovat nové pacientky minimální, nasmlouvá patrně nová zařízení naší odbornosti.  
Není nutné zasílat žádné seznamy nově registrovaných.
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DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP

Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Sbírka doporučených postupů č. 1/2019 

Zásady dispenzární péče v těhotenství
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:  výbor Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
 výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
 výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
 výbor ČGPS ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 11. 12. 2015,
Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství,

publikovaného v Čes. Gynek. 2015, 80, č. 6, s. 456–458.
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 1. 2019.

DEFINICE POJMŮ

GRAVIDITA
Nuligravida je žena, která dosud nebyla těhotná.

PARITA
Nulipara je žena, která dosud nerodila.

GESTAČNÍ STÁŘÍ 
Vyjadřuje se:

 ● nejlépe přesně, tedy v ukončených týdnech a dnech (např. 40+0),
 ● pokud pouze v týdnech, pak se zásadně hovoří o dokončených týdnech (completed weeks) těhotenství (např. 

dokončený 27. týden je 27+0 až 27+6 atd.), 
 ● občas se používá „probíhající týden“ (např. probíhající 28. týden je 27+0 až 27+6 atd.), pro možnost záměny 

s dokončenými týdny je však nejlépe používat vyjadřování v týdnech a dnech. 

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEHLED VYMEZUJE ZÁKLADNÍ FREKVENCI KONTROL A ROZSAH PÉČE 

Při prvním vyšetření v těhotenské poradně rozhodne registrující gynekolog na základě získaných anamnestických 
údajů a aktuálního klinického nálezu o míře případného rizika a těhotnou zařadí do některé z následujících 
skupin.

a) Těhotné s nízkým rizikem (Low risk pregnancy)
Dispenzární prenatální péče je poskytována:

 ● do 34. týdne těhotenství v intervalu 4–6 týdnů,
 ● od 34. týdne těhotenství do termínu porodu jedenkrát za 1–2 týdny.

Těhotná může být předána do ambulantní péče zdravotnického zařízení, které povede porod, po vzájemné do-
hodě – nejpozději však v termínu porodu. Péče o potermínové těhotenství (blíže viz doporučený postup Potermínové 
těhotenství) v ambulanci registrujícího gynekologa je možná na základě jeho dohody se zdravotnickým zaříze-
ním, kde bude žena rodit.

b) Těhotné s definovaným konkrétním rizikem (Risk pregnancy)
Do této skupiny může být těhotná zařazena při prvním vyšetření v těhotenské poradně nebo kdykoli v průběhu 
těhotenství na základě klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko. Frekvence návštěv 
i rozsah laboratorních či konziliárních vyšetření jsou individuální podle charakteru a závažnosti klinického 
stavu těhotné.
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Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:
 ● pravidelná (provádějí se při každé návštěvě těhotenské poradny),
 ● nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

PRAVIDELNÁ VYŠETŘENÍ
 ● sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
 ● zevní vyšetření těhotné, stanovení hmotnosti a krevního tlaku
 ● chemické vyšetření moči proužkem (stanovení bílkoviny a cukru)
 ● podle zvážení lékaře bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix skóre
 ● detekce známek vitality plodu

NEPRAVIDELNÁ VYŠETŘENÍ
Komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne
Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou 
informací o dalším průběhu prenatální péče. 

Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastějších morfologických a chromosomálních vrozených vad 
plodu a poskytnuta informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován by měl být 
kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru těhotenství, zatím však není hrazen z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění.

Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí pouze 
gynekolog.

Laboratorní vyšetření do 14. týdne:
 ● stanovení krevní skupiny RhD

(blíže viz Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen),
 ● screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek,
 ● stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,
 ● sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis,
 ● glykemie nalačno

(blíže viz doporučený postup Gestační diabetes mellitus).

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne
(blíže viz doporučený postup Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče).

Ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu
(blíže viz doporučený postup Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče).

Těhotné ženě může být nabídnuto Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství (blíže 
viz doporučený postup Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství) a po-
skytnuta informace o poskytovatelích i formě úhrady. Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru 
těhotenství však zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Orální glukózový toleranční test ve 24.–28. týdnu
(blíže viz doporučený postup Gestační diabetes mellitus).

Antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen od 28. týdne
(blíže viz Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen).

Laboratorní vyšetření ve 28.–34. týdnu:
 ● stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,
 ● podle platného právního předpisu by mělo být znovu provedeno klinické a sérologické vyšetření na syfilis 

s použitím jedné nespecifické a jedné specifické reakce
(blíže viz Sbírka zákonů č. 306/2012 Sb. a  novela Sbírka zákonů č. 244/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravot-
nických zařízení a ústavů sociální péče; odborná společnost ČGPS ČLS JEP však nepovažuje toto vyšetření za indikované).

Ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu
(blíže viz doporučený postup Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče).



Sbírka doporučených postupů č. 1/2019

DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP

3

Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B ve 35.–37. týdnu
(blíže viz doporučený postup Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu).

Těhotné ženě může být nabídnut Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu a poskyt-
nuta informace o poskytovatelích i formě úhrady. Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu 
však zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kardiotokografický non-stress test nejpozději od 40. týdne (40+0)
(blíže viz Interpretace fetálního kardiotokogramu dle FIGO, blíže viz doporučený postup Potermínové těhotenství).

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství.



ANONCE

POŘADATEL: Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 

PREZIDENT: MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. 
VICEPREZIDENT: MUDr. David Matura

PŘEDSEDOVÉ VĚDECKÉ RADY: prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
 doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:  Daniela Fischerová, Adam Hudec, Ivana Kacerovská Musilová, Ladislav 
Krofta, Marek Ľubušký, Ivana Marková, Jan Nový, Petr Sudek, Radovan 
Vlk, Vít Weinberger

VĚDECKÁ RADA:  Zdeněk Adamík, Ivana Bydžovská, Veronika Durdová, Vladimír 
Dvořák, Erika Doležálková, Jaroslav Feyereisl, Daniela Fischerová, 
Veronika Frisová, Filip Frühauf, Daniel Gágyor, Romana Gerychová, 
Petra Hanulíková, Lubomír Hašlík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Hana 
Jičínská, Vendulka Johannová, Ivana Kacerovská Musilová, Marian 
Kacerovský, Vladimír Korečko, Tereza Kratochvílová, Ladislav Krofta, 
Petr Lošan, Marek Ľubušký, Zdeněk Malý, Tonko Mardešič, Radim 
Marek, Ivana Marková, Jaromír Mašata, Jan Matěcha, David Matura, 
Jan Nový, Radovan Pilka, Radovan Pock, Petr Polák, David Rumpík, 
Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová, Martina Studničková, Petr Sudek, 
Ondřej Šimetka, Kamil Švabík, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Vojtěch, 
Vít Weinberger, Michal Zikán
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Generální partner

České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

27.–29. září 2019 Brno
OREA Hotel Voroněž I

Křížkovského 458/47, BRNO | www.voronez.cz

40. 
celostátní konference 

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY



PÁTEK 27. 9. 2019, 13.00 – 18.00

KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
„Jak získat maximum z ultrazvukového vyšetření v gynekologii a porodnictví“

Koordinátoři: 
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA (Praha)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (Brno)
MUDr. Petr Sudek (Ústí nad Labem)
MUDr. Luboš Hašlík (Praha)
MUDr. Adam Hudec (Plzeň)
MUDr. Radovan Vlk (Praha)

OPTIMALIZACE ULTRAZVUKOVÉHO OBRAZU

ULTRAZVUK U TĚHOTNÉ ŽENY

ULTRAZVUK V RUKOU GYNEKOLOGA

SOBOTA 28. 9. 2019, 9.00 – 16.30

CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 
za nejlepší přihlášené aktivní sdělení bude vyhlášena a předána na začátku konference.

ROZŠTĚPOVÉ VADY OBLIČEJE – MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

PÉČE O ŽENU S JIZVOU NA DĚLOZE

VROZENÉ VADY PLODU S MOŽNOSTÍ NITRODĚLOŽNÍ INTERVENCE

VOLNÁ SDĚLENÍ

20.00 – 1.00  GALAVEČER

NEDĚLE 29. 9. 2019, 9.00 – 12.00

GYNEKOLOGIE – CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST

GYNULTRAZVUK.CZ – VÁŠ „NEZBYTNÝ“ POMOCNÍK V DENNÍ PRAXI

• kalkulátory
• aktualizovaný „Servisní plán“ komplexní péče o těhotnou ženu
• registr držitelů certi kátu
• specializovaná pracoviště

 2/3



VŠEOBECNÉ INFORMACE:

•  upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat 

aktivním sdělením, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející

•  přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který je k dispozici 

na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz do 15. 8. 2019

SPOLEČENSKÝ VEČER:

Uskuteční se v sobotu dne 28. 9. 2019 od 20.00 – 1.00 v prostorách hotelu OREA Voroněž 1.

Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn později.

UBYTOVÁNÍ:

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 26. 8. 2019, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT:

MUDr. Ivana Marková, Ph.D., e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz

ON-LINE REGISTRACE
WWW.GYNULTRAZVUK.CZ A WWW.CGPS.CZ

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE: 

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

T: +420 724 277 964, +420 720 998 678

F: +420 585 234 444

E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu
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Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP | Sexuologická společnost ČLS JEP
Sdružení soukromých gynekologů ČR

Program  

 9.00 – 9.05 Zlatko Pastor: Zahájení konference, novinky z naší společnosti

 9.05 – 9.20 Lukáš Bittner: Penilní implantáty, současnost a perspektivy

Blok A

 9.20 – 9.50 Petr Weiss: Zvláštnosti lidské sexuality

 9.50 –10.10 Klára Bártová: Asexualita – mýty a skutečnost

10.10–10.55 Antonín Doležal: Pikantní sexuologická jazykověda

10.55–11.05 Diskuze

11.05–11.30 Přestávka

Blok B

11.30–11.50 Martina Štorcová: Sexuální výchova

11.50–12.10 Aleš Roztočil: Ženská obřízka

12.10–12.30 Renata Androvičová: Mechanismy sexuální agrese:
Mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografi í p p y g

12.30–12.50 M. F. Drábek: Zneužívání dětí v Římskokatolické církvi

12.50–13.00 Diskuze

13.00–14.00 Oběd

Blok C

14.00–14.30 Zlatko Pastor: Plasticita a fl uidita sexuálních vztahů a chování

14.30–14.50 Jana Alešová: Panenství

14.50–15.10 Jiří Švarc: Syndrom zavrženého rodiče

15.10–15.25 Diskuze

15.25–15.40 Přestávka

Blok D

15.40–16.00 Lucie Krejčová: Novinky ve výzkumu ženského orgasmu

16.00–16.20 Laura Janáčková: Jak poznat muže beze slov

16.20–16.40 Pavel Turčan: Transgender komunita – současnost a perspektivy

16.40–17.00 Eva Štefl ová: Případ „neviditelné Markéty“ – kazuistika o simulovaném znásilnění

17.00–17.15 Závěr konference, diskuze

1/2

VII. konference Sekce
gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP
Interdisciplinární spolupráce v sexuální medicíně

Kongresové centrum Floret, Průhonice | 19. 10. 2019
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Všeobecné informace:  
Registrace sobota 19. 10. 2019, 8.00–11.00 hod.

Ubytování Hotel Floret viz přihláška

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Úhrada registrace a ubytování:

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 18. 9. 2019, Vámi požadované ubytování 

bude automaticky zrušeno.

Platbu za registrační poplatek, oběd 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 identifi kovat.

Na setkání se těší za přípravný výbor

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Předseda sekce gynekologické sexuologie 
ČGPS ČLS JEP

Organizační zajištění

G-AGENCY s.r.o.

Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc

T:+420 720 998 678, +420 724 277 964

F: +420 585 234 499

E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu

Registrace ON LINE na www.splcr.cz nebo www.ssg.czRegistrace ON-LINE na www.splcr.cz nebo www.ssg.czRegistrace ONN-LINE na www splcr cz nebo www ssg czRegistrace ONN LINE na www.splcr.cz nebo www.ssg.czN

VII. konference Sekce
gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP
Interdisciplinární spolupráce v sexuální medicíně

Kongresové centrum Floret, Průhonice | 19. 10. 2019



Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Orlí 10, 
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ssg.cz

MUDr. Olga Hlaváčková
Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

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

485 133 321 y.jandova@seznam.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, Ph.D.
Horní nám. 285/8,
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum.cz

MUDr. Alexandra Stará 
Slavíkova 15, 
120 00 Praha 2

222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Oldřich Šottner
Varhánkova 227, 
588 13 Polná

773 920 637 sottner@volny.cz

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

495 757 188 jstepan@email.cz

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

271 961 183 zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák
Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa
ČSA 6a, 
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. František Weidenthaler
Tř. 9. května 161,  
380 01  Dačice

384 406 321 weidenthaler.f@seznam.cz

SEZNAM ČLENŮ 
VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


