ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ
MEDICÍNY (SPFM) ČGPS ČLS JEP
23.11.2015 – ÚPMD, PRAHA
Přítomni: Měchurová, Velebil, Binder, Procházka, Vlk, Šimetka, Čepický, Lubušký
Omluven: Pařízek
Hosté: Bydžovská, Korečko, Kacerovský (regionální perinatologové)
1.
Prvním bodem programu byla kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Vlk), schváleno bez
připomínek.
2.
Podrobně byl navržen a zpracován program konference SPFM v Ústí nad Labem (Binder,
Měchurová), byl vymezen čas pro hlavní odborná témata konference, tedy problematiku růstové
restrikce plodu a novou klasifikaci intrapartálního CTG dle doporučení FIGO 2015. Velká část programu
bude věnována i volným sdělením pro možnost prezentace mladších kolegů.
3.
Lubušký informoval o možnosti zavádění nového preparátu k indukci porodu obsahujícím
prostaglandin E1 (Misodel). Multicentrická studie bude případně postavena až po vyjasnění
ekonomických podmínek.
4.
Velebil informoval o novinkách ohledně Národního registru reprodukčního zdraví. Snahou je
propojit jednotlivé registry a vytvořit spolehlivou databázi zatím bez zásadních změn datové struktury.
Od 1.1.2016 je plánována pouze přeměna na elektronickou verzi registru, zatím bez změn datové
struktury.
5.
Měchurová informovala o novinkách v IROP. Dle ústního doporučení příslušných odborníků
není možné podat žádost o společnou soutěž (několik pracovišť) při výběrovém řízení o jednotlivé
přístroje, každé pracoviště bude muset vypsat řízení samostatně. Případné změny v seznamu
požadovaných přístrojů je možné písemně uskutečnit přes výbor ČGPS.
6.
Za regionálního perinatologa Pardubického kraje byla navržena a výborem schválena MUDr.
Gloserová.
7.
Ke zpracování navržen DP Předčasný porod (Pařízek, Kacerovský, Měchurová, Velebil)
8.
Výbor SPFM odsouhlasil finanční odměnu jednotlivým členům za přípravu zasedání výboru a
práci ve výboru. Odměny byly odsouhlaseny velkým výborem ČGPS. Členové připraví dohody o
provedení práce, resp. podklady pro fakturaci.
9.
Proběhla diskuse nad televizním pořadem „Pět zrození“ natočeným na porodnickém oddělení
FNKV Praha. Výbor vnímá pořad jako cílenou negativní kampaň oproti českým porodnicím, ale k situaci
se nebude písemně vyjadřovat.
10.
Měchurová informovala o domácích porodech s nepříznivým perinatologickým výsledkem.
Jednotlivé kazuistiky se objevují napříč celou republikou.
11.
Proběhla diskuse nad doporučeným postupem (DP) „Péče o velký plod“ (Procházka). Výbor
doporučil drobné změny, závěrečná verze bude k dispozici na příštím zasedání výboru SPFM.
12.
Proběhla diskuse nad doporučeným postupem „Potermínová gravidita“ (Měchurová). Výbor
doporučil drobné změny, závěrečná verze bude k dispozici na příštím zasedání výboru SPFM.
13.
Lubušký předložil aktualizovanou verzi doporučeného postupu „Zásady dispenzární péče ve
fyziologickém těhotenství“. Do poslední verze bude začleněna i terminologická poznámka o správném
používání výrazů parity a gravidity a správném vyjadřování stáří těhotenství (připraví Velebil).
14.
Proběhla diskuse nad doporučeným postupem „Vaginální extrakční operace“ (Šimetka). DP
vznikl aktualizací a sloučením předchozích DP o klešťovém porodu a vakuumextrakci. Krátká i dlouhá
verze DP byla výborem schválena k předložení výboru ČGPS.
15.
Proběhla diskuse nad doporučeným postupem „Kardiotokogafie dle FIGO 2015“ (Měchurová,
Janků, Hruban). Výbor odsouhlasil krátkou verzi DP, závěrečná verze bude k dispozici na příštím
zasedání výboru SPFM.
16.
Z časových důvodů byla jen krátce zmíněna první verze aktualizace DP „Indukce porodu“ (Vlk).
Podrobná diskuse nad tímto postupem je naplánována na příští zasedání výboru SPFM.
17.
Příští zasedání výboru bude opět v ÚPMD Praha v pondělí 18.1.2016 v 10:00 hodin.
zapsal
MUDr. Radovan Vlk

