ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP
KONANÉ V MÍLOVECH DNE 13. 4. 2005
Přítomni: Binder, Bošota, Calda, Gerych, Hájek, Měchurová, Roztočil, Štembera, Unzeitig, Velebil, Větr
1.
Zahájení, prezence – přítomni všichni členové výboru.
2.
Stav členské základny. Dle stávajícího seznamu má Sekce 154 členů.
Přihlášky nových členů nutno zpracovat ve spolupráci s kanceláří ČLS JEP:
evidence členů, paní Gebrová, paní Kotíková, členská databáze ČLS JEP. cle@cls.cz
Vyvěsit stávající seznam na webových stránkách (Binder) - kdo tam chybí, není členem Sekce a sám
musí kontaktovat kancelář ČLS JEP.
3.
Stav účtu Sekce perinatální medicíny k 1.1.2005: 47 972,62 Kč
4.
Kontrola úkolů ze zápisu poslední schůze výboru v Praze:
Do obecného informovaného souhlasu v porodopisu zdravotnických zařízení je třeba vložit alespoň větu,
že rodička souhlasí s indukovanou péčí během porodu.
Návrh informovaného souhlasu ke spontánnímu porodu připraví a e-mailem rozešle všem členům
výboru do konce května 2005 Binder. Připomínky zašlou členové výboru zpět do 2 týdnů, aby do
konce června mohla být připraveny finální verze souhlasu.
5.
Aktuální informace o konferenci Sekce v Mílovech:
Příprava akce dle programového buletinu. Závažnější problémy se zatím nevyskytly.
Zařazen do programu příspěvěk Mgr.Chodounské z UZIS.
6.
Organizace konference Sekce 2006 v souladu s realizací kongresu EAPM v Praze (Hájek).
XXIII. konference Sekce v roce 2006 bude preferována jako prekongresová aktivita EAPM 24.5.2005.
Hájek a Calda zjistí, za jakých okolností lze pořádat. Poplatek pro české lékaře na EAPM 220 Euro.
Hájek se pokusí o vyjednání jednodenního poplatku (kolem 1000 Kč).
7.
Diskuze o přijetí konsenzuálního stanoviska výboru Sekce k textům připravených doporučených
postupů:
Potermínová gravidita – Roztočil, Měchurová, připravit k publikaci v Čes. Gynek.
Konec pánevní – Unzeitig, Binder – připravit k publikaci v Čes. Gynek.
O-GTT v graviditě – Unzeitig, Andělová, Stará, projednat ve výboru ČGPS
Základní dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství – Unzeitig, Dvořák, projednat ve
výboru ČGPS
Terapie hypertenze v těhotenství – Měchurová, připravit k publikaci v Čes Gynek.
8.
Podíl Sekce a jejích členů na přípravě i aktivní účasti na EAPM v Praze (Hájek).
Lokální výbor je sestaven i ze členů výboru Sekce. Vyžádané přednášky připraví Hájek, Velebil, Calda,
Janků – ostatní zájemci se domluví s Hájkem.
9.
Připomínky k materiálům a závěrům všech perinatologických bloků z konference v Českém
Krumlově jsou zpracovány v přijatých doporučených postupech (viz bod 7).
Chybí případné závěry z bloku Prenatální péče II ( prenatální diagnostika). Calda do l měsíce rozešle
materiál všem členům výboru (koordinátor bloku Rokyta souhlasí).
Jihlava dne 18. 4. 2005
Zapsali
:
Kontrola zápisu 6. května 2005: Unzeitig

Binder,

Roztočil

AKTUÁLNÍ
DOPLNĚNÍ
bodu
6:
Vzhledem k zásadním ekonomicko-organizačním problémům při souběhu s EAPM bude konference
Sekce perinatální medicíny v roce 2006 organizována samostatně a ve stejném programovém schematu
jako doposud. Termín jednání byl stanoven na 26. – 28. dubna 2006, zajišťuje Středočeský kraj –
koordinátorem
bude
z
pověření
prof.
Hájka
(regionální
konzultant)
doc.
Calda.
Konferenci
v
roce
2007
bude
zajišťovat
Pardubický
kraj.
Doplnil: Unzeitig

