
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP 

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, PRAHA, 13.1.2014 

Přítomni: Velebil, Binder, Roztočil, Hájek, Calda, Měchurová, Procházka, Unzeitig, Čepický 

1. Uvítání 

2. Organizace konference SPM. Konference se letos bude konat ve Špindlerově Mlýně, hlavní 
organizátor as.MUDr. Kacerovský, Ph.D. (hradecký region). Pořádající agentura vyžaduje smlouvu s 
ČLS JEP a podpis předsedkyně Sekce nebo organizátora kongresu.  
Výbor nepožaduje finanční odměny za vykonanou práci (tak jako každý rok), podmínky zůstávají stejné 
– organizátor hradí výboru ubytování a kongresový poplatek.  
Část konference věnovaná volným sdělením: zaslaná abstrakta budou posouzena tříčlennou komisí - 
posuzovatelé: Čepický, Roztočil, Kacerovský. Letos bude prezentován dvojnásobný počet sdělení, oproti 
předchozím ročníkům. Uzavření zasílání abstrakt je 15.2. - vyhlášení přijatých prací 20.2. a bude 
stanoven definitivní program. Délka sdělení: 7 minut přednáška + 3 minuty diskuse. 

3. Doporučené postupy 

• Diabetes mellitus – dop. postup diabetologické společnosti bere Výbor na vědomí, 
zatím se vyjadřovat k postupu nebude (výbor nesouhlasí s hodnotou 5,1 mmol/l na lačno). 
Návrh bude následně projednávat také biochemická společnost. 

• Cholestatická hepatóza: diskutována dostupnost vyšetření žlučových kyselin a časová 
náročnost vyšetření. O dostupných metodách budou informovat Hájek, Unzeitig, Procházka. 

• připomínky Měchurová – časování kontrol u lehké formy - za 14 dnů?, 
upraveno v DP … nejpozději za 14 dnů. 

• otázka podání hepatoprotektiv – ponechat 

• dělení na 2 nebo 3 stupně – je korelace mezi hladinou JT a ŽK, ponechat v 
dosavadním znění. 

• HELLP syndrom – upraveno dle připomínek Bindera, Měchurová: amlodipin ex, je 
kontraindikován, isradipin.; 

• i.v. terapie: Urapidil (Ebrantil), Isoket k řešení hypertenzní krize po porodu. 

• Fetus mortuus – jednotlivé body upraveny dle doporučení členů výboru a DP FM bude 
znova rozeslán členům výboru ke schválení. 

4. Volby – začínají 15.1. uzavřeny budou 15.2. 2014 

5. Datum dalšího výboru: 9.4. 2014 ve Špindlerově Mlýně – hotel Clarion, proběhne setkání 
nového výboru SPM, který si zvolí předsedu. 

6. Různé: Calda informuje o zrušení Sekce fetální medicíny, Čepický: DP ostatních společností - 
prosí o zaslání.  
 
Binder – dotaz zda vyšel Věstník týkající se porodních asistentek – Ne 

zapsal: Procházka M. 
 


