
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY KONANÉ DNE 23. 
DUBNA 2003 V KARLOVÝCH VARECH 

Přítomni: Binder, Bošota, Calda, Gerych, Hájek, Měchurová, Roztočil, Štembera, Unzeitig, Velebil, Větr 

Hosté: Klikar (Karlovy Vary), Aulehle (Liberec) 

1. Stav příprav na Konferenci Sekce v Karlových Varech. Prim. Klikar informuje, že sjezd může 
začít podle programu a neočekávají se žádné závažné komplikace. Výbor za přípravu konference prim. 
Klikarovi a jeho týmu děkuje. 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze dne 14. 11. 2002 v Hradci Králové 

• nasmlouvání kódů perinatální péče: 00080, 00082 mají pouze některá pracoviště. 
Ostatní musí vstoupit do jednání s patřičnými pojišťovnami a to jednotně přes perinatologickou 
komisi MZ ČR, které dodají písemné materiály o jednání pojišťoven. 

• Kód intrapartální fetální pulzní oximetrie byl na dohodovacím řízení na VZP schválen a 
bude publikován v příštím číselníku pojišťovny. Bude možno na jednu pacientku vykazovat 3 
vyšetření a 10 min za porod. Bodová hodnota zatím není známa. 

• Perinatologická komise MZ ČR podnikne kroky k vyjmutí atosibanu z paušálu pro 
perinatální centra. 

• Ekonomický výsledek konference Sekce perinatální medicíny v Olomouci (doc. Větr) 
byl plus 741,-- Kč. Zisk byl zaslán na konto ČLS. 

• Výborem doporučeno prodloužení statutu intermediárního centra pro pracoviště 
Ostrava – Fifejdy. 

• Internetové stránky sekce – odpovědný redaktor as. Binder. Aktuální zprávy, odborné 
akce (Binder), členská základna (Roztočil), výbor Sekce, zprávy z perinatálních a 
intermediárních center, zápisy ze schůzí výboru (Roztočil, Unzeitig), doporučené postupy, 
perinatální výsledky (Velebil), abstrakta přednášek. Úvod stránek zpracuje prof. Štembera. 
Termín: červen 2003. 

• FIGO 2003. Unzeitig informuje, že v sekci „Prenatal care“ bude zastoupena ČR 
(Velebil). 

• Jsou zpracovány kontakty na všechny regionální perinatology a vědecký sekretář 
zajistí jejich zveřejnění na internetových stránkách Sekce. 

• Všichni členové Sekce jsou členy ČGPS (Roztočil). 

• Aktualizovaný seznam členů Sekce podle nového státoprávního uspořádání zašle 
vědecký sekretář as. Binderovi k vyvěšení na internetových stránkách 

3. Doporučené postupy. V průběhu nastávající konference budou předneseny a připomínkovány 
následující doporučené postupy: 

• streptokoky skupiny B v těhotenství a za porodu (Měchurová, Unzeitig, Vlk) 

• vedení porodu koncem pánevním (Unzeitig, Roztočil, Velebil). 

Na příští konferenci budou připraveny k oponentuře následující doporučené postupy: 

• Hypotrofie plodu (Binder, Calda, Zuban) 

• Tokolýza (Hájek, Měchurová) 

4. Konference sekce Perinatální medicíny 2004 – 2005:  
Na základě přihlášky výbor rozhodl, že konference sekce bude v roce 2004 v Liberci a to ve dnech 14. – 
16. 4. (organizátor prim. Aulehle) a v roce 2005 v Jihlavě (organizátor prof. Roztočil). Odborný blok pro 
libereckou konferenci byl určen: management potermínové gravidity (koordinátoři Roztočil, Bošota) 

5. Informace z perinatologické komise 

• Statut porodní asistentky je v jednání. Je vytvořena komise MZ. Výbor Sekce je 
jednomyslně proti podpoře porodu v domácnosti. 

• Ing. Wilhelm: je nutné vyhodnocení finančních prostředků pro perinatologická centra za 
minulý rok. 

• Úmrtí žen v souvislosti s gestací – každý případ hlásit na MZ ČR, MUDr. Lenka 
Krejčová, odbor zdravotní péče. 

• Fibrinogen. Firma Baxter zastavila dodávky. Náhrada musí být adekvátní. Dopis na MZ 
ČR zaslal prof. Hájek. Na porodním sále musí být k dispozici minimálně 2g fibrinogenu. 



• Propuštění novorozenců z ústavní péče je možné po 72 hodinách po porodu. 

• Nedostatek dětských sester je možno řešit porodními asistentkami. Je nutné sjednotit 
informace podávané matce dětskou sestrou a porodní asistentkou. 

6. EAPM: 24. – 27. 5. 2006 Praha. Agentura Guarant rezervuje hotely. Prezidentem kongresu byl 
navržen prof. Hájek, víceprezidentem doc. Zoban. Kromě standardního programu je navrženo 
sympozium privátních gynekologů, sympozium porodních asistentek a Neonatologická sesterská péče. 
Organizační výbor sjezdu – výbor Sekce perinatální medicíny. Prezentace loga. Propagace sjezdu 
proběhne v listopadu v Chile, stánek bude v Aténách EAPM 2004. 

7. Je nutné sjednotit odesílání dotazníků na gynekologicko – porodnické a pediatrické primariáty 
(doc. Unzeitig, doc. Zoban). 

8. As. Janků zpracuje registrační list zdravotního výkonu pro obrat plodu v poloze koncem 
pánevním zevními hmaty. 

9. Výbor sekce nemá námitek proti užití preparátu GINGER těhotnými ženami postiženými 
emesou a zvracením (zpravodaj as. MUDr. Měchurová, CSc.). 

Datum příští schůze bude upřesněno. 

Zapsal: A. Roztočil  
Ověřil: V. Unzeitig 

V Brně 19. června 2003 
 


