
NÁVOD – Jak správně pracovat se zde uvedeným přehledem doporučených postupů? 
 
 
Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) od roku 2018 publikuje doporučené postupy v novém 
elektronickém formátu PDF analogicky jako např. právní předpisy. 
 
Cílem je zohlednit nejen hledisko medicínské, ale i organizační, legislativní a ve spolupráci 
s plátci zdravotní péče i hledisko ekonomické. 
 
Doporučené postupy ČGPS 

• schvaluje a vydává ČGPS 
• jednotný formát hlavičky dokumentu a grafické zpracování do formátu PDF (datum 

schválení/vydání, Sbírka – ročník a číslo, vydán jako NOVÝ nebo REVIZE již 
existujícího, který má tímto ukončenu platnost) 

• publikace pouze v elektronickém formátu PDF, které jsou k dispozici volně ke stažení 
na webových stránkách odborné společnosti (www.CGPS.cz) 

• nejedná se o odbornou publikaci v časopise dle pokynů pro autory (původní 
vědeckou práci, přehledový článek ani kazuistiku) a indexovanou v elektronických 
databázích, která je vlastnictvím vydavatele časopisu, následně je tudíž možné 
doporučené postupy volně publikovat v elektronické i tištěné podobě např. jako 
právní předpisy 

 
Doba platnosti doporučeného postupu je mezi datem vydání a datem následné revize event. 
datem ukončení platnosti. U doporučených postupů vydaných před rokem 2018 někdy nelze 
určit přesné datum schválení/vydání, v takovém případě je v systému přiřazeno datum 1. 
ledna příslušného roku. Pokud není provedena revize doporučeného potupu, ani ukončena 
jeho platnost, tak teoreticky platí od roku vydání až do současnosti.  
 
Je otázkou, zda by neměla být stanovena maximální délka platnosti doporučeného postupu, 
protože obsah by měl být např. po 5 letech zkontrolován a buďto zrevidován nebo platnost 
ukončena. 
 
Dle platnosti jsou doporučené postupy rozděleny na AKTUÁLNÍ a ARCHIV. Rozdělení lze 
snadno změnit výběrem data v kalendáři. Automaticky je přednastaveno aktuální datum, 
které lze však velmi snadno změnit směrem do minulosti a některé doporučené postupy, 
přestože byly vydány před více než 10 lety, tak stále platí. U všech zde uvedených 
doporučených postupů lze tudíž snadno dohledat jejich publikační historii i více než 10 let zpět 
do minulosti. 
 
Zde je uveden přehled doporučených postupů vydaných pouze ČGPS, tudíž v základním oboru 
„Gynekologie a porodnictví“, dále jsou doporučené postupy členěny do několika kategorií dle 
nástavbových oborů: „Perinatologie a fetomaternální medicína“, „Onkogynekologie“, 
„Urogynekologie“, „Reprodukční medicína“ a „Jiné“, které nelze jednoznačně zařadit do 
některé z předchozích čtyř skupin. 


