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Omluveni: 0 

1. Prvním bodem programu byla kontrola zápisu z minulého výboru. Zápis byl rozeslán 
regionálním perinatologům a vyvěšen na našich www. 

2. Poté proběhla krátká diskuse nad organizační strukturou a financováním konference Sekce 
(SPFM), která bude letos v dubnu v Liberci. Měchurová a Lubušký informovali o dílčích problémech se 
sháněním sponzorů, které jsou však ve fázi úspěšného řešení. 

3. Procházka potvrdil možnost prezentace ústních sdělení z konference SPFM ve formě 
strukturovaného abstraktu v časopise Česká Gynekologie. Autoři posterů i ústních sdělení budou na 
konferenci vyzváni a bude jim nabídnuta možnost publikování abstrakt. Aktuální sdělení – abstrakta 
nelze publikovat v časopise ČG, bude vytištěn sborník s ISBN. 

4. Pařízek předložil „definitivní“ návrh doporučeného postupu ohledně skríninku gestačního 
diabetu (GDM) vypracovaný ve spolupráci s diabetology. Celý doporučený postup, postupně krok po 
kroku, byl diskutován všemi členy výboru a za Českou diabetologickou společnost ČLS JEP přítomnou 
H. Krejčí. Téměř dvouhodinová rozprava vedla ke zformulování verze, která bude předložena velkému 
výboru ČGPS. 

5. Pařízek též předložil aktuální verzi doporučeného postupu „Diagnostika a léčba sepse v 
porodnictví“. Materiál byl připraven ve spolupráci s prof. V. Černým (předseda České společnosti 
intenzivní medicíny ČLS JEP), doc. Balíkem (AR0), J. Bláhou (ARO) a J. Melicharem (neonatologie). Za 
mikrobiology byl doplněn prof. Kolářem a prim. Adámkovou. Členové výboru se ve většině shodli, že 
prezentovaná verze nesplňuje podmínky pro doporučený postup a vyžaduje úpravu. Následná krátká 
diskuse nad významem a strukturou doporučených postupů odkryla různý pohled členů výboru sekce 
nad tímto problémem. Procházka a Vlk navrhli jako jeden z bodů další schůze vytvoření určité 
„šablony/formátu“ pro tvorbu doporučených postupů, která by vedla nejen k jednotnosti ve významu a 
struktuře odborných postupů, ale i k ochraně samotných lékařů v klinické praxi. 

6. Lubušký písemně předložil výkladovou zprávu k problematice Rh izoimunizace a skríninku 
nepravidelných antierytrocytárních protilátek. Jednotliví členové výboru se individuálně, a to do týdne, 
vyjádří písemnou formou mailem předsedkyni sekce ohledně možnosti opublikování této zprávy v 
časopise Česká Gynekologie (pouze formou: ano vs. ne). 

7. Velký prostor byl věnován definitivnímu programu konference sekce SPFM, která je plánována 
na 17.4.-18.4.2015 v Liberci. Komise ve složení Binder, Procházka, Šimetka rozhodla o výběru 
prezentovaných sdělení: některá sdělení byla přijata formou krátké ústní prezentace, některá formou 
poster prezentace. Byla schválena definitivní verze programu, včetně pozvaných řečníků a časová osa 
konference. 

8. Měchurová informovala o IROP (Integrovaný regionální operační program) – o modernizaci 
infrastruktury vysoce specializované péče v PCIP a o navrhovaném specifickém vybavení, o celkové 
částce, která bude rozdělena v následujících pěti letech ve dvou kolech pro všechna pracoviště PCIP 
splňující podmínky pro čerpání v programu IROP. Situace pražských perinatologických center není 
vyjasněna - řešení je nyní na MZ. Dotace bude rozdělena ana partes pro jednotlivá PCIP. Ta si poté 
sama stanoví rozdělení pro porodnickou a neonatologickou část individuálně, dle potřeb a domluvy. 

9. Měchurová informovala o výsledcích jednání ohledně opětných žádostí o zařazení do „Center 
perinatologické intermediární péče“ PCIMP. Pracoviště Nemocnice Písek a.s., holdingová společnost a 
Nemocnice Jihlava dokladovaly nové údaje, výborem schváleno, postoupeno Neonatologickému výboru 
ČLS JEP a následně pojišťovnám. 

10. Výbor sekce odsouhlasil návrh ohledně zvýšení částky na roční poplatek členství v sekci SPFM. 
Od roku 2016 se bude platit částka 100,- Kč/osobu/rok. 

11. Procházka byl pověřen zpracováním seznamu laboratorních vyšetření při dg. mrtvého plodu. 

12. Příští zasedání výboru bylo naplánováno na čtvrtek 16.4.2015 ve 14:00 hod. v Liberci (jako 
součást celostátní konference SPFM). 

zapsal  
MUDr. Radovan Vlk 
 


