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

19.9.2016 – ÚPMD PRAHA 

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

Omluveni: 0 

Hosté: Huml (Olomouc) 

1. Zahájení schůze (Měchurová), kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Vlk), byl schválen 
bez připomínek. 

2. Výbor se usnesl na hlavním bodu programu konference SPFM (Karlovy Vary, 6. - 8. 4. 2017), 
bude jím komplexní téma „Předčasný porod“. Do času konání konference bude připraven návrh 
Doporučeného postupu zahrnující i dílčí témata, jako jsou tokolýza, kortikoterapie, strategie podávání 
antibiotik a další.  
Mělo by se jednat o revizi následujících Doporučených postupů ČGPS ČLS JEP: 

• 2013 - Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu 

• 2013 - Současné názory na management odtoku plodové vody 

• 2013 - Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků 

• 2012 - Tokolýza 

• 2012 - Aplikace kortikosteroidů 

Na příštím zasedání se členové výboru definitivně domluví, bude-li „Předčasný odtok plodové vody 
(pPROM)“ součástí Doporučeného postupu „Předčasný porod“ nebo bude-li samostatným Doporučeným 
postupem.  
Přehledové články na téma „Předčasný porod“ (Pařízek) a „Předčasný odtok plodové vody“ 
(Kacerovský) budou předloženy na příštím výboru. 

3. Vzhledem k úspěšnému začlenění bloku pro porodní asistentky do programu konference SPFM 
roku 2016 bude opět zařazen do programu konference workshop pro porodní asistentky. Plánovaný 
rozsah bloku jsou tři hodiny (15:00-18:00 hod.), hlavním tématem je „Psychologie spojená s předčasným 
porodem, těhotenskou ztrátou, resp. problematikou perinatálního úmrtí“. Komplexní pohled by měl vedle 
situace rodičů hodnotit i psychickou zátěž personálu. Koordinátory bloku byli určeni: Procházka, 
Šimetka. 

4. Program konference by měl dát dostatečný prostor pro aktivní prezentaci neonatologů. 
Abstrakta budou shrnuta na CD, znění doporučených postupů budou v tištěné formě připraveny pro 
účastníky konference. 

5. Výbor podrobně diskutoval nad Doporučeným postupem „Management těhotenství s rizikem 
rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - HDFN (Lubušký, Procházka). Dopouručený postup 
byl schválen výborem SPFM. Pro předložení velkému výboru ČGPS bude připraven po stránce procesní 
na následující jednání výboru ČGPS. 

6. Na příštím výboru sekce SPFM bude prezentovat MUDr. Šimják (VFN Praha) dostupná data 
ohledně screeningu GDM. Prezentace a její závěry by měly být podkladem pro jednání velkého výboru 
ČGPS ohledně doporučeného postupu o GDM. 

7. Výbor jednal o přípravě nových Doporučených postupů, resp. o revizi některých z nich. Vedle 
Doporučeného postupu „Předčasný porod“ , by měla být v dohledné době připravena zejména revize 
Doporučeného postupu z roku 2014 „Těhotenská cholestatická hepatóza - Intrahepatic cholestasis of 
pregnancy – ICP“ (Binder, Pařízek). 

8. Datum dalšího výboru byl předběžně stanoven na pondělí 7. 11. 2016 v 11:00 hod., ÚPMD, 
Praha. 

zapsal  
MUDr. Radovan Vlk 
 


