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

16.1.2017, ÚPMD PRAHA 

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

Omluveni: 0 

Hosté: Bydžovská, Koucký, Korečko 

1. Zahájení schůze (Měchurová) 

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání výboru (Vlk) 

3. Informace Měchurové o průběhu posledního zasedání velkého výboru ČGPS. Výbor ČGPS 
nemá připomínek k předkládaným doporučeným postupům (GDM, ICP, HDFN). 

4. Na základě žádosti výboru ČGPS ohledně možného klinického využití poměru angiogenních 
látek sFlt-1/PlGF v detekci preeklampsie bylo vypracováno odborné stanovisko výboru SPFM (Vlk). 
Dokument byl schválen členy výboru a předložen dalším odborným sekcím (SUD, SAG). 

5. Měchurová předložila návrh programu konference SPFM (6.-8.4.2017, Karlovy Vary). Program 
konference byl podrobně sestaven a oponován členy sekce. Mimo jiné, Korbel (SR) bude přednášet 
perinatologická data SR z roku 2015 (15 min). Zoban bude hovořit o analýze dlouhodobých perinatálních 
dat (15 min). Hlavní téma konference „Předčasný porod“ bude rozděleno do několika přednášek 
tématicky seřazených dle chystaného dokumentu DP předčasný porod. 

6. V lednu 2017 proběhly volby do České Neonatologické společnosti. Zvolený výbor bude na své 
schůzi dne 19.1. jmenovat nového předsedu společnosti – ten se bude přímo podílet v součinnosti s 
Měchurovou na tvorbě programu konference SPFM (neonatologický blok). 

7. Součástí konference bude opět workshop pro porodní asistentky - rozsah bloku tři hodiny (cca 
15:00-18:00 hod.). Procházka zašle Měchurové definitivní program workshopu. 

8. Abstrakta pro konferenci SPFM zasílaná do 31.1.2017 budou zhodnocena komisí (Šimetka, 
Procházka, Měchurová) a některá vybrána k orální prezentaci (do 10.2.2017). Poté bude sestaven 
definitivní a kompletní program konference (Měchurová). 

9. Velký prostor byl na výboru věnován oponentuře nového doporučeného postupu „Předčasný 
porod“ (Pařízek, Koucký a kol.). Bylo zapracováno mnoho připomínek. Vzhledem ke složitosti tématu 
bude DP definitivně zpracován na příštím zasedání výboru. 

10. Výbor odsouhlasil přiznání jednorázové odměny ve výši 5000,- Kč paní Smitkové za práci na 
tvorbě webových stránek společnosti. 

11. Příští výbor se bude konat v pondělí 13.2.2017, 10:00 hod., opět v ÚPMD Praha. 

zapsal  
MUDr. Radovan Vlk 
 


