ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP
LUHAČOVICE, 14. 4. 2010
VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ, LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ 127, LUHAČOVICE
Přítomni: Binder,Calda (přítomen od bodu 6), Hájek, Měchurová, Roztočil, Čepický, Štembera (člen starého
výboru), Unzeitig, Velebil, Záhumenský (člen nového výboru)
Omluveni: Nepřítomni: 0
1.
Zahájení, prezence a omluvy (Měchurová)
2.
Stav členské základny, přijetí nových členů:
stav k 31.12.2009: 290
Stav k 12.4.2010: 292
3.
Stav účtu Sekce perinatální medicíny (Roztočil): 9.4.2010: 90 055 Kč.
4.
Výsledky voleb do výboru SPM
Sčítání hlasů proběhlo 12.4.2010, složení sčítací komise: Martan, Tesař, Záhumenský. Přišlo 113
hlasovacích lístků, jeden neplatný. Ze 112 hlasů bylo zvoleno těchto 9 nových členů výboru: Měchurová,
Binder, Hájek, Roztočil, Velebil, Calda, Čepický, Unzeitig, Záhumenský
5.
Následně proběhla 1. volba předsedy: 8 hlasů (jednohlasně - 8 hlasů Měchurová), 2. volba
místopředsedy: 6 hlasů Velebil, 1 hlas Binder, 1 neplatný. 3. volba vědeckého sekretáře: 4 hlasy
Záhumenský, 3 hlasy Roztočil, 1 hlas neplatný. Skrutátor Záhumenský.
6.
Aktuální informace o konferenci Sekce v Luhačovicích (Grossmannová)
7.
Kontrola úkolů ze zápisu poslední schůze výboru v Praze 8.1.2010 (Roztočil)
Program konference Karlovy Vary 4.-6.2010

•

Připomínky k návrhu doporučených postupů – genetický skríning I. a II. trimestru:

•

Indikaci k invazivní prenatální diagnostice stanovuje lékař s atestací z gynekologie a
porodnictví a s atestací z Fetomaternální medicíny

•
Problematika skríninku je plně v kompetenci gynekologů, nikoliv genetiků a biochemiků
8.
Zprávy z výboru ČGPS (Velebil)
Je potřeba vyjádření k materiálu, který se týká sběru dat o DM v graviditě
Registrační list zdravotního výkonu
Vyjádření se ke knížce: Narodilo se předčasně – kniha je obsahem kvalitní – doporučujeme distribuci v
perinatologických centrech
9.
Vydání doporučených postupů – supplementum České Gynekologie 2010, sponzorství,
poděkování
Binder sehnal sponzorství od GSK v sumě 75.000 CZK, další firmy: Nestlé, Ferring, z celkové sumy
zbylo 46.000 CZK na příští rok, supplementum má 70 stránek
10.
Lékové přípravky – opět MEM (Měchurová)
Objevily se výpadky v produkci na 3 měsíce, do 31.1.2011 ještě 180.000 ampulí. Snížila se cena na 50
korun za balení. Potřeba dojednat s Biotikou otázky další produkce a dovozu. Od. 5.3.2010 je znovu
obnovena produkce.
11.
Registr gravidit s pregestačním diabetem. Diabetologická společnost (Velebil, Hájek)
Výbor perinatologické společnosti materiál projednal. Systém je však natolik složitý, že se z
našeho hlediska je problém z něho získat potřebná data a neúnosně zvyšuje administrativu
porodnických pracovišť. Výbor perinatologické společnosti po diskusi nedoporučuje spolupráci
na uvedeném projektu.
12.
Registrační list zdrav. výkonu – PAMG - 1firmy Amni SURE. Zpravodajský posudek
(Calda, Roztočil).
Jedná se o užitečný kvalitní preparát, který je vhodný jako preparát druhé volby v nejasných
situacích. Výbor podporuje registraci zdravotního výkonu pouze v případě, že nebude výkon
vázán na konkrétní preparát.
13.
Subspecializační výcvikový program ve fetomaternální medicíně – nové přihlášky, nová podoba
logbooku IPVZ (Měchurová)
Nová podoba logbooku z fetomaternální medicíny je odevzdaná na IPVZ, do konce června bude k
dispozici na internetových stránkách IPVZ. Problém akreditací pracovišť bude probrán v průběhu dalšího
jednání.
14.
Perinatologická komise MZ – příprava Věstníku (Měchurová, Velebil)
Existuje jistá terminologická neshoda pro termín perinatologický a neonatologický z hlediska

jednotlivých specializací. Po emailové vzájemné konzultaci došlo k ujednocení názorů a postojů,
perinatologie má společný zájem zdraví plodu.
Výbor schválil kompromisní definice perinatologie:
Definování perinatologa jako čistě porodníka nevnímáme jako správné. Z hlediska péče o plod je
neonatolog stejně perinatologem, proto neexistuje atestace z perinatologoie ale z Fetomaternální
medicíny. Perinatální péče zahrnuje interdisciplinární péči o těhotnou ženu a plod od 24.týdne gravidity
do konce těhotenství a péči o novorozence do 1. týdne života.
15.
Perinatologická databáze – nový program (Velebil)
Je k dispozici elektronická perinatologická databáze, která byla poprvé použita na data z roku 2009,
využilo ji 60 nemocnic, chybovost byla kolem 5%, což je výrazně lepší než u papírových formulářů.
Databázi zkompletizoval Velebil, je k dispozici všem nemocnicím.
16.
Dostupnost případů MÚ na MZ ČR. Oslovení Ministerstva vnitra ČR (Velebil)
Nezlepšila se praktická činnost v dohledávání MÚ. V roce 2008 bylo 19 mateřských úmrtí. Stále však je
problém s centrální evidencí MÚ, není možné jednotlivá pracoviště přimět k hlášení případů.
17.
KIWI VEX – reakce pojišťoven k zařazení ZUM (Hájek)
Proběhlo rokování s představitelkou pojišťovny paní Pechancovou, nyní je materiál na VZP a v červnu
by měl mít KIWI vlastní ZUM kód.
18.
Devadesátiny prof. Štembery. Návrh na státní vyznamenání. (Měchurová)
Byl zaslán dopis na prezidentskou kancelář s návrhem na státní vyznamenání pro profesora Štemberu.
19.
Různé

•

Docent Dostál za sekci asistované reprodukce ČGPS – sympózium o perinatální péči o
novorozence po transferu embryí. Žádají představitele SPM o přednesení přednášky na
uvedené téma. Sympozium se časově kryje s celostátní konferencí ČGPS, proto je problém s
účastí.

•

Vzniká problém se zabezpečením vyzvaných přednášek, doporučujeme, aby pozvaní
spíkři měly odpuštěn kongresový poplatek a jeden nocleh. Pokud podmínka nebude splněna je
účast pozvaných spíkrů ohrožena. Výbor pověřil Měchurovou informovat prezidenta kongresu.

•

Výbor ČGPS pověřil Čepického účasti na rokování s centrem pro sběr dat. Výbor
perinatologické sekce pověřil Velebila k diskuzi s představiteli centra.

•

Výbor odsouhlasil změnu přednášejícího návrhu dispenzární péče místo Unzeitiga
přednášku přednese Procházka.

•

Calda, Hájek vypracují návrh na nový kategorizační kód ultrazvukového skríningu I.
trimestru.
20.
Konference v r. 2011 – Plzeň, nosné téma Mateřská poporodní morbidita, pořadatel konference
v r. 2012 jihočeský region – prim. MUDr. Sák.
21.
Návrh na nové doporučené postupy a na revizi stávajících:
všichni autoři doporučených postupů zrevidují své postupy a eventuálně navrhnou případné aktualizace
a změny. Měchurová přiřadí k autorům postupů oponenty. PROM a Indukce porodu budou zrevidovány
primárně. Doporučený postup „Doporučená péče v puerperiu“ – vypracováním pověřeni Roztočil, Calda.
22.
Následuje setkání obou výborů (starého i nového) s regionálními perinatology
23.
Další výbor SPM se bude konat dne 7.10.2010 v Praze v ÚPMD.
V Luhačovicích
Zapsal:
Zápis ověřila: Měchurová

14. dubna 2010
Záhumenský

