
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP 
KONANÉ DNE 21. LISTOPADU 2003 V JIHLAVĚ 

Přítomni : Binder, Gerych, Hájek, Měchurová, Roztočil, Štembera, Unzeitig. 

Omluveni: Bošota, Calda, Velebil, Větr. 

1. Kontrola zápisu z 23.4.2003 (Karlovy Vary)   
Doporučené postupy : materiál o GBS je připraven k publikaci. Připomínky k materiálu o vedení porodu 
koncem pánevním zasílat Unzeitogovi. Připomínkovaný materiál připraví a přednese jako guideliness k 
opakované oponentuře v Liberci. Na konferenci v Liberci 2004 budou ještě připraveny k oponentuře 
doporučené postupy:  
hypotrofie plodu : Binder, tokolýza : Hájek.  
Léčba hypertenze v těhotenství. – chybí dihydralazin. Vyrábí švýcarská firma, není však zajištěn dovoz. 
Hájek s Unzeitigem projednají na perinat. komisi MZ možnosti dovozu a distribuce tohoto preparátu.  
Souhrnný mezioborový referát o možnostech léčby hypertenze v těhotenství zpracuje Petr Janků a 
přednese jej na konferenci v Liberci.  
Atosiban. Schváleno MZ pro použití na perinatálních centrech. V paušálu nebo ZUM??  
Hájek a Calda se pokusí v kategorizační komisi prosadit ZUM. 

2. Konference Sekce Liberec 14. – 16. 4. 2004, zajiš ťuje prim. Aulehle.  
14. 4. 2004 - registrace, Schůze výboru Sekce a Neonatol. společnosti  
15. 4. 2004 - dopoledne tradičně analýza perinatálních (Štembera, Velebil) a neonatálních výsledků 
(Plavka), VVV (Šípek), odpoledne Velebil (Mateřská mortalita). Odpoledne event. pokračovat s 
preezentací guideliness Tokolýza, PPKP, Hypotrofie (viz výše). Texty guideliness vytisknout a každému 
účastníkovi přiřadit do konferenčních materiálů k usnadnění orientace při diskusi.  
Výše uvedená souhrnná přednáška o léčbě hypertenze (Janků) bude zařazena podle možnosti v e 
čtvrtek odpoledne nebo v pátek ráno.  
16. 4. 2004 - odborný program : Potermínová gravidita.  
Předsedající : Bošota, Roztočil, Zoban. 

• Je potermínová gravidita nozologická jednotka? – Aulehle. 

• Etiologické faktory potermínové gravidity – Gerych. 

• Maternofetální surveillance – Měchurová. 

• Aktivní a expektační management potermínové gravidity – Roztočil. 

• Časné a pozdní následky potermínové gravidity u dítěte – Zoban. 

3. EAPM Prague 2006   
Vytvořeno a distribuováno první oznámení. Organizační zajištění kongresu: firma Guarant. Členové 
výboru sekce jsou vyzváni, aby si organizaci kongresu vzali za své. Musíme zajistit efektivní prezentaci 
výsledků české perinatologie v odborném programu. Pro výběr invited speakers v Praze bude 
nezastupitelná silná a nepřehlédnutelná aktivní účast na aténském kongresu EAPM.  
Všichni členové výboru Sekce se obrátí na své přednosty či ředitele a zajistí si pracovní uvolnění a krytí 
kongresových nákladů s dostatečným předstihem (kongres je v říjnu 2004). 

4. Informace z Perinatologické komise MZ ČR.  
Od poslední schůze výboru Sekce v Karlových Varech se sešla 2x. 

• Finanční prostředky určené na perinatální program (30% ceny). Ne všechna zdravotní 
zařízení mají potřebných zbylých 70% na nákup . Doplnit požadavky z perinat. center a předat 
Unzeitigovi., který připraví tabulku s požadavky pro MZ. 

• Zahrnout do programu i intermediární centra. 

• Vyhodnotit činnosti perinatálních center (Štembera konference Liberec). Systém 
perinatálních center není uzavřený. 

• Nutno provést analýzu centra Most. Vyžádat si podklady od Neonatologické 
společnosti (Gerych, schůze výboru Liberec) 

• Konference Liberec : vyhodnotit z perinatálních výsledků a z podmínek jednotlivých 
pracovišť (kriteria MZ) situaci v kraji Vysočina a doporučit jedno centrum intermediární 
perinatální péče. 

• Výbor Sekce perinatální medicíny je proti zrušení neonatologických lůžek v Nemocnici 
Písek. Jde o vzorně fungující centrum intermeriární perinatologické péče. 

• Příští zasedaní Perinatologické komise – jmenovací dekret regionálního konzultanta 
pro kraj Vysočina pro Roztočila (Hájek, Unzeitig). 

5. Bylo provedeno sjednocení dotazník ů pro gyn. por a neonat. primariáty (Unzeitig, Zoban). 



6. Registra ční list pro výkon zevního obratu  při PPKP. Janků odeslal na MZ ing. Nikoličové k 
připomínkování. 

7. Výbor Sekce perinatální medicíny je zásadně proti zavedení navrhovaného systému DRG 
do klinické praxe . Porodnictví by se v tomto systému stalo velmi ztrátové.  
Výbor Sekce žádá výbor ČGPS o intenzivní podporu tohoto stanoviska. 

8. Redukce l ůžek v krajích.  Krajští konzultanti podají informace Unzeitigovi. 
(Počet porodů, předčasných porodů pod 2 500g, počet porodnických a neonat. lůžek v jednotlivých 
nemocnicích.) Sekce nemá zájem doporučovat uzavírání lůžek, ale musí mít aktuální informace o 
dostupnosti porodnické péče v ČR. 

9. Systém integrované perinatální pé če – materiál předložený poslanci Parlamentu MUDr. 
Březovskému z MZ (Unzeitig rozešle regionálním perinatologům k písemnému připomínkování). 

10. Ginger  – polemika o abortivním účinku preparátu určenému k použití v I. trimestru jako 
antiemetikum. Stanovisko výboru sekce se nemění. Výbor trvá na svém rozhodnutí ze své schůze v 
Karlových Varech : pokud se nepřesáhne doporučená dávka uvedená výrobcem v příbalovém letáku, jde 
o antiemetikum bez uváděných vedlejších účinků (abortivum, mutagenní vliv, emenagogum). O 
nežádoucích účincích je informováno pouze v přehledové tabulce britské publikace spolu s výčtem 
všech rostlinných výtažků používaných v lékařství. Deset dalších publikací z renomovaných časopisů 
potvrzuje vhodnost a efektivnost tohoto přípravku v léčbě těhotenských emezí. 

11. Výbor souhlasí s navýšením režie  k ošetřovacímu dni na hodnotu kategorie nemocnice typ 3 v 
UPMD Praha. Navýšení minutové režie není dle vyjádření ředitelky VZP možné. 

12. Odpověď na dopis SUKL Praha : tokolytická léčba je v České republice indikována do ukončení 
34. týdne gravidity (tedy těhotenství délky 34 + 0). 

13. Iniciativy společností nabízející zamražení kmenových bun ěk. Informace Binder. Výbor Sekce 
se domnívá, že využití zmražených kmenových buněk je perspektivní metodou v léčbě mnoha 
závažných onemocnění a proto doporučuje vyhovět přání rodiček o odběr pupečníkové krve. Smluvní 
vztah však nelze vytvořit mezi společností a lékařem - zaměstnancem. Lze smluvně ošetřit vztah rodička 
– nemocnice (podobně jako otec u porodu, nadstandard) a následně zdravotnické zařízení – společnost 
zajišťující rodičce zamražení biologického materiálu. Výši poplatku za sběr krve a jeho další rozdělení si 
určí každá nemocnice sama. Ve smlouvě musí být jasně uvedeno, že zdravotnické zařízení není 
zodpovědné za další osud odebraného materiálu. 

14. Výbor žádá cestou Perinatologické komise MZ ČR o urgenci realizace změny definice 
mrtvorozenosti  v ČR tak, aby byla platná od 1. 1. 2004 (Unzeitig, Hájek). 

15. Štembera prezentoval analýzu VVV  za roky 2002 a 2003 (autor Šípek). Materiál nutno rozeslat 
krajským konzultantům (celostátní a krajská analýza -Velebil) a vyvěsit na www stánky Sekce (Binder). 

16. Štembera žádá o příspěvek na vydání knihy  o historii české perinatální medicíny. Výbor 
souhlasí s příspěvkem 50 000 Kč (zisk z Evropskéko kongresu o antikoncepci).  
Křest knihy by měl být v průběhu konference Sekce v Liberci. 

17. V Liberci proběhne také křest učebnice Hájka a kol. "Rizikové a patologické t ěhotenství" . 

18. Ambulance pro rizikové t ěhotenství v Teplicích  (Gerych). Ambulance může být v privátním 
zařízení, pokud splňuje podmínky – vedoucí ambulance s II. atestací v oboru. I ambulance rizikového 
těhotenství při gyn. por. oddělení nemocnice musí být vedena lékařem s II.atestací. 

19. Přihlášky do Sekce a do ČGPS. Nutno se hlásit přes www stránky společnosti a Sekce 
(Binder, Calda). Přihlášené kandidáty schvaluje výbor Sekce a ČGPS. 

20. Proběhlo připomínkové řízení k novému pr ůkazu pro t ěhotné . Připomínky byly 
zakomponovány do textu, tento odsouhlasen. Upravený text bude připomínkován 28. 11. 2003 na schůzi 
výboru ČGPS (Roztočil). 

21. Misoprostol k ukon čení těhotenství.  Dotaz na stanovisko Sekce výborem ČGPS.  
Výbor doporučuje použití PGE1 při umělém ukončení těhotenství a při indukci porodu (podrobněji viz 
samostatné vyjádření výboru Sekce perinatální medicíny ze dne 21. 11. 2003). 

Datum příští schůze bude upřesněno. 

Zapsal Roztočil  
Ověřil Unzeitig. 

V Brně dne 26. 11. 2003 
 


