ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ
MEDICÍNY (SPFM) ČGPS ČLS JEP
18.1.2016 – ÚPMD, PRAHA
Přítomni: Měchurová, Čepický, Lubušký, Vlk, Velebil, Binder, Šimetka, Pařízek, Procházka
Omluveni: 0
Hosté: Janků, Kacerovský, Korečko
1.
Prvním bodem programu byla kontrola zápisu z minulého zasedání výboru (Vlk). Verze
schválena bez připomínek.
2.
Dále bylo jednáno o zabezpečení konference sekce SPFM 2016 v Ústí nad Labem. Binder
referoval o zatím ne zcela úspěšných pokusech o sehnání dostatku sponzorů akce. Příjem sdělení
(abstrakt) byl posunut do 15.2.2016. Za výběr abstrakt pro ústní krátká sdělení odpovídá tým: Šimetka,
Čepický, Procházka.
3.
Program konference sekce byl finálně obsahově i časově dokončen. Pod vedením prezidenta
budoucí konference (Binder) byl sestaven program dvou stěžejních bloků, tedy IUGR/SGA (Vlk, Krofta,
Lubušký, Šimetka) a nová klasifikace CTG dle FIGO 2015 (Hruban, Janků, Měchurová, Velebil).
4.
Pařízek v brzké době dodá všem mailem definitivní krátkou verzi DP Sepse.
5.
Proběhla závěrečná revize doporučených postupů (tzv. krátká verze): porod velkého plodu
(Procházka), potermínová gravidita (Měchurová), intrapartální hodnocení CTG dle FIGO 2015
(Měchurová, Janků, velebil, Hruban). Krátké verze DP budou připraveny k prezentaci pro velký výbor
ČGPS (4.3.2016), poté následně ke zveřejnění na konferenci sekce SPFM.
6.
Doporučený postup o vaginálních extrakčních operacích byl schválen v krátké i dlouhé verzi
(Šimetka) - dlouhá verze je přehledový článek k otištění v časopise Česká gynekologie. Bude zaslán
ještě jednou všem členům výboru mailem.
7.
Byl předložen DP Preindukce a indukce porodu (Vlk). V součinnosti celého výboru byla
vypracována krátká verze DP – bude oponována na dalším zasedání výboru tak, aby byla připravena též
k prezentaci pro velký výbor ČGPS.
8.
V rámci diskuse o doporučení CTG FIGO 2015 bylo zdůrazněno, že je nutné, aby soudní znalci
i ostatní autoři odborných posudků respektovali závěry FIGO týkající se intrapartálního vzniku
hypoxicko-ischemické encefalopatie (Čepický). V této souvislosti předběžně výbor doporučuje, aby
všechna porodnická zařízení prováděla po porodu všech novorozenců vyšetření krevních plynů v arteria
umbilicalis (tzv. Astrup).
9.
V návaznosti na diskusi na minulé schůzi výboru výbor doporučuje všem primářům
porodnických oddělení, aby žádali vedení nemocnice o zakoupení skalpových elektrod CTG. Výbor
podporuje pořízení skalpových elektrod na všech porodnických pracovištích.
10.
Měchurová přednesla zprávu z výboru ČGPS.
11.
Proběhla diskuse nad termíny často se diferentně objevujícími ve znaleckých posudcích. Za
prvé: jak je definován začátek operace (jedná se o zahájení anestezie nebo zahájení operace, tedy čas
operačního řezu?). Za druhé: při indikování operačního porodnického výkonu je zásadní čas od indikace
k výkonu (s.c.) po začátek operace nebo od stanovení indikace do začátku operace? Bude připraven
rozbor na příští zasedání výboru.
12.
Proběhla krátká diskuse a sdělení zkušeností z jednotlivých pracovišť ohledně nového typu
oxymetru (IFPO). Vlastní zkušenosti zatím dávají nejasné výsledky.
13.
Na základě jednání s firmou Ferring ohledně multicentrické studie s přípravkem Misodel
(Pařízek) bylo provedení studie prozatím odloženo.
14.
Výbor schválil možnost prezentace dat z konference sekce SPFM na serveru SNGP v
kontinuálním vzdělávání lékařů - e-laerning. Informace bude písemně zveřejněna na 1.oznámení o
konferenci.
15.
Velebil informoval o jednání ve Strassburgu. Proběhla diskuse o možném porušení autorských
práv ČT ohledně natočeného filmu „Pět zrození“.
16.
Pařízek informoval o probíhajícím sběru epidemiologických dat ohledně screeningu GDM.
17.
Procházka bude na příštím výboru SPFM informovat o situaci porodní asistence v Rakousku.
18.
Čas a místo zasedání dalšího výboru: Praha ÚPMD, 22.2.2016 v 10:00 hod.
zapsal
MUDr. Radovan Vlk

