ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP
14.11.2002, HRADEC KRÁLOVÉ
Přítomni: Prof. Štembera, prof. Hájek, prof. Roztočil, doc. Unzeitig, doc. Calda, as. Měchurová, as. Binder, as.
Bošota, dr. Gerych, as. Velebil
Omluven: doc. Větr
Kontrola zápisu z minulé schůze výboru v Olomouci – bez připomínek. Úkoly splněny.
1.
Prof. Hájek informoval o stavu příprav Evropského kongresu perinatální medicíny, který se bude
konat v Praze v Kongresovém centru ve dnech 22.- 29.5. 2006. Organizační stránku zajišťuje firma
Guarant. Bylo navrženo uspořádat, mimo oficiální program kongresu, dvě satelitní sympózia, předběžně
na téma „Out patient service“ a sympózium porodních asistentek. Pro organizaci kongresu výbor
doporučil urychlené navázaní úzké spolupráce s Neonatologickou společností.
Úkol: prof. Hájek bude do 10. prosince 2002 kontaktovat doc. Zobana a společně připraví do Karlových
Varů návrh na složení Organizačního výboru Evropského kongresu perinat. medicíny v Praze.
2.
Výbor odsouhlasil odeslání mailing listu členů Sekce organizátorům Evropského kongresu
perinatální medicíny v Aténách.
Úkol: seznam členů Sekce s jejich adresami odešle prof. Roztočil do konce listopadu 2002.
3.
Výbor odsouhlasil výši a rozdělení dotací MZ ČR na rok 2003 týkající se investičních prostředků
pro Perinatologický program.
4.
Prof. Roztočil přednesel zprávu z výboru ČGPS. V této souvislosti výbor uložil doc. Unzeitigovi
projednat s vedením VZP stanovisko Sekce perinatální medicíny k vykazování nových kódů porodnické
péče (00080, 00082). Tím bude umožněno jednotlivým Perinatologickým centrům tyto kódy s
pojišťovnou nasmlouvat. Výbor své stanovisko podrobně diskutoval a shodl se na jeho zásadách včetně
specifikace diagnóz. Doporučeno materiál schválit i na Perinatologické komisi MZ ČR.
Úkol: doc. Unzeitig předloží v nejbližším možném termínu stanovisko Sekce vedení VZP.
5.
As. Binder zjistí na odboru zdrav. péče a odboru zdrav. pojištění MZ ČR, zda je, jak bylo
slíbeno, v novém Seznamu zdravotních výkonů uveden kód pro pulzní oxymetrii a od kterého data jej
bude možné vykazovat.
Úkol: as. Binder zjistí do 10. prosince 2002, výsledek poslat členům výboru e-mailem.
6.
Výbor projednal přípravu jubilejní XX. konference Sekce perinatální medicány , která se bude
konat v Karlových Varech ve dnech 23.- 25. dubna 2003. Vyslovil uznání prim. Klikarovi za dosavadní
přípravu. Struktura a náplň odborného programu prvního dne konference budou zachovány. Druhý den
odborného programu bude věnován tématicky hypotrofii plodu + presentaci posterů. Doporučeno hledat
přednášející mimo výbor Sekce s cílem najít nové mladé tváře.
V roce 2004 bude pořadatelem XXI. konference Sekce perinatální medicíny Liberec (koordinátor dr.
Gerych).
Přihlášky k pořadatelství XXII. konference na rok 2005 je nutné odevzdat do 22.4.2003
Vědeckému sekretáři Sekce – materiál bude projednán na výboru následující den.
Úkol: as. Binder připraví do konce listopadu návrh programového bloku o hypotrofii a zašle jej
předsedovi Sekce ke konzultaci.
7.
Výbor vzal na vědomí, že zpětné dohledávání a vykazování do Registru VVV u plodu se
ukázalo jako neprůchodné. Uložil regionálním perinatologům apelovat na jednotlivé primáře, aby
věnovali patřičnou pozornost sběru dat tak, aby ze zdravotnického zařízení neodcházela duplicitní a
nepřesná data. V praxi to znamená sjednotit kriteria pro vykazování VVV s neonatology.
Úkol: prof. Roztočil bude kontaktovat všechny regionální perinatology a informovat je o průběhu jednání
výboru do 10. prosince 2002. Současně je pozve na jednání výboru Sekce do Karlových Varů na středu
23. dubna 2003 (předběžně na 18 hodinu).
8.
Výbor smutně konstatoval, že dosud není vyúčtována letošní konference Sekce v Olomouci.
Úkol: prof. Roztočil se spojí s doc. Větrem ohledně vyúčtování Konference Sekce perinatální medicíny v
Olomouci. Vyúčtování musí být provedeno do 10. prosince 2002, jinak musíme požadovat danění příjmů
pořadatelem. Vyúčtování bude předloženo do 10. prosince 2002 předsedovi Sekce.
9.
Výbor přijímá podněty, jak naložit s prostředky uloženými v nadačním fondu ve výši 50 000 Kč.
10.
Byl projednán požadavek Ostravského regiónu na ponechání intermediárního centra v
nemocnici Na Fifejdách. Výbor doporučil prodloužení činnosti centra na další 2 roky.
Úkol: doc. Unzeitig bude prosazovat doporučení výboru na jednání Perinatologické komise.
11.
Výbor se usnesl na zřízení webové stránky Sekce perinatální medicíny. Odpovědným
redaktorem pověřil as. Bindera.
12.
Doc. Unzeitig informoval výbor o přípravách kongresu FIGO konaném koncem v listopadu 2003
v Chile. Jednou z programových možností je porovnání prenatální péče v různých světových regionech.
Česká republika by potom zastupovala Evropu.

13.
Výbor sekce se usnesl znovu otevřít otázku možnosti propuštění matky s novorozencem 3.den
po porodu.
Úkol: doc. Unzeitig a prof. Hájek otevřou tuto otázku na příštím zasedání Perinatologické komise MZ
ČR.
14.
Výbor vznesl požadavek na aktualizaci seznamu perinatologů a neonatologů v regionech (zajistí
regionální perinatologové).
Úkol: prof. Roztočil bude kontaktovat regionální perinatology a připraví aktualizovaný seznam s
příslušnými kontakty ze všech regionů ČR. Při jeho tvorbě je třeba vycházet z nového státoprávního
uspořádání. Připravit do příštího jednání výboru v Karlových Varech.
15.
Výbor uložil vědeckému sekretáři, aby prověřil, zda všichni členové sekce jsou členové ČGPS.
Zprávu předá dr. Velebilovi do 10. prosince 2002.
16.
Výbor se usnesl, že pokud nebude aktuální potřeba, znovu se sejde den před zahájením XX.
konference Sekce perinatální medicíny v Karlových Varech, tj. 23. 4. 2003, pravděpodobně v 15 hodin.
V Hradci Králové 14. listopadu 2002
zapsal
ověřil Vít Unzeitig
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Binder

