
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ 
MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP 

ÚPMD, PRAHA, 13.11.2014 

Přítomni: Měchurová, Čepický, Lubušký, Vlk, Velebil, Binder, Šimetka, Pařízek 

Omluveni: Procházka 

1. Prvním bodem programu byla kontrola zápisu z minulého výboru, kde v první verzi došlo k 
chybné formulaci bodů 7 a 11. Definitivní verze zápisu byla schválena ke zveřejnění. 

2. Poté proběhla krátká diskuse ohledně vymezení kompetencí zejména ve vztahu k oboru 
genetika. Indikace ke genetickému vyšetření je dána vyjádřením v zákonu o specifických zdravotních 
službách. Dle nám známých informací, na možnosti změny na této úrovni bude pracovat výbor ČGPS. 

3. Pařízek informoval o složitosti jednání ohledně doporučeného postupu „Diagnostika a léčba 
sepse v porodnictví“ a nutnosti spolupráce nad tématem zejména s intenzivisty. První kompletní verze 
konsensuálního stanoviska bude předložena mailovou formou členům výboru SPFM do 15.12.2014. 

4. Pařízek předložil návrh doporučeného postupu ohledně skríninku gestačního diabetu (GDM). 
Členy výboru bylo schváleno přijetí nových kritérií ke stanovení GDM na základě výstupů HAPO studie. 
Diagnostická kritéria onemocnění jsou jasná. Proběhla však bouřlivá diskuse nad dalším sledováním 
těhotných v těhotenských poradnách a nad indukcí porodu. Výbor se shodl na základních principech 
prenatálního sledování: všechna vyšetření související s GDM indikuje, vyšetřuje a hodnotí internista, 
resp. diabetolog, o vlastní těhotenství se stará ošetřující gynekolog ve smyslu dodržování standardů 
prenatální péče. Ohledně péče gynekologa po 32. gestačním týdnu, četnosti sledování a nutnosti 
hospitalizace a indukce porodu nebyla vyslovena jednoznačná shoda – členové výboru se vyjádří svými 
připomínkami a komentáři do 18.11.2014. 

5. Velebil vedl diskusi nad jednotnou klasifikací a popisem základních porodnických dat. Výbor 
vyslovil souhlas s jednotným užíváním popisu stáří gravidity, a to s používáním ukončených týdnů 
gravidity (tedy např. ukončený 38. týden je 38+0 až 38+6). Nejlepší formou je pak přesný popis včetně 
stanovení dnů (tedy např. 38+4). Tuto klasifikaci gestačního stáří by měli užívat gynekologové i 
neonatologové. Naopak nedošlo k jednoznačné shodě ohledně klasifikace parity a ohledně popisu 
vícečetného těhotenství. Většina výboru se přiklání k retrospektivnímu pohledu na stanovení parity (tedy 
poprvé těhotná žena je v průběhu těhotenství označována jako primigravida, nullipara). K popisu plodů z 
vícečetných gravidit se většina výboru přiklání k historické, tedy tradiční klasifikaci plodů A,B,C… 

6. Velký prostor byl věnován sestavení programu konference sekce SPFM, která je plánována na 
16.4. (výbor 14:00 hod.) -18.4.2015 v Liberci. Bylo stanoveno: organizační výbor konference (dr. 
Bydžovská a výbor SPFM), vědecká rada (výbor SPFM), organizaci zajišťující agentura (BOS s r.o.), 
prezident konference (dr. Bydžovská), viceprezident konference (doc. Měchurová). Vlastní konference 
bude od 17.4. 8:30 hod. do 18.4. 17:00 hod. První oznámení s předběžným programem bude připraveno 
do 18.11.2014 (Měchurová) k připomínkám výboru tak, aby definitivní verzi prvního oznámení měla dr. 
Bydžovská k dispozici do 25.11.2014. V plánu je distribuce oznámení počátkem prosince. Časná 
registrace účastníků a příjem přihlášek k aktivním sdělením by měly být uzavřeny 15.2.2015. Komise ve 
složení Binder, Procházka, Šimetka rozhodne o výběru prezentovaných sdělení. Procházka bude 
informovat o možnosti opublikování volných sdělení v supplementu České Gynekologie. 

7. Měchurová informovala o současné náplni logbooku k atestaci z Perinatologie a fetomaternální 
medicíny. Členové výboru jsou si vědomi určitých nesrovnalostí mezi skutečnou klinickou praxí a 
požadovanou náplní, které jsou dány především komplementací v rámci „evropského“ vzdělávání. 
Velebil zajistí informace z řad EBCOG ohledně možností změn v logbooku. 

8. Měchurová odprezentovala zadání výboru ČGPS pro sekci SPFM: zpracovat vyjádření ohledně 
přítomnosti dul na porodních sálech. Odborný materiál připraví Měchurová v horizontu několika dnů a 
členům výboru SPFM zašle mailovou korespondencí. 

9. Příští zasedání výboru bylo naplánováno na čt 19.2.2014 v 10:00 hod. opět v ÚPMD Praha (v 
plánu jsou např. diskuse nad připravenými prezentacemi pro konferenci sekce). 

zapsal  
MUDr. Radovan Vlk 
 


