ZÁPIS ZE SCHŮZE PERINATOLOGICKÉ SEKCE ČGPS ČLS JEP KONANÉ V PRAZE
DNE 24.11.2006
Přítomni : Binder, Čepický, Hájek, Měchurová, Štembera, Velebil
Omluveni: Calda, Roztočil, Unzeitig
1.
Zahájení:
Přítomné uvítala na půdě ÚPMD a schůzi zahájila Měchurová.
Konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.
Za nepřítomného Roztočila pověřen zápisem Čepický.
2.
Evidence členů sekce.
a.
Celkem má Sekce 244 členů (166 mužů a 78 žen).
b.
Problémy s evidencí:

•
•

Změny adres ověří Měchurová.

Systémové řešení evidence nových členů, kde dochází k problémům, není
možné bez ČLS JEP.

•

Na konferenci Sekce budou všichni přítomní vyzváni, aby si na internetových
stránkách Sekce zkontrolovali, zda jsou skutečně členy.

•

Členové ČGPS mohou přihlášku do Sekce poslat cestou Velebila.
c.
Zrušení členství pro neplacení příspěvku. Na návrh Velebila schválen stejný postup
jako v ČGPS, tj. ten, kdo nezaplatí členský příspěvek dva roky po sobě, bude vyřazen (má
možnost se znovu přihlásit).
3.
Kongres perinatální medicíny v Istanbulu 2008.
Pořadatelé požádali, abychom jim poskytli e-mailové adresy našich členů. Z diskuse: Hájek doporučuje,
abychom je poskytli – je to reciproční služba. Velebil informuje, že výbor ČGPS je proti. Beztak nemáme
k dispozici e-mailové adresy většiny členů.
Závěr: Adresy, které máme, poskytneme - na internetové stránce bude výzva, aby každý, kdo má zájem
o zasílání informací na e-mail, sdělil adresu. Zajistí Binder (viz mail z 28.8.2006 od Petra Velebila).
Poznámka zapisovatele: Zapisovatel kajícně přiznává, že adresu www stránky Sekce nezná a
nepodařilo se mu ji najít na www.cgps.cz. Bylo by zapotřebí adresu doplnit na www.cgps.cz a uvádět ji
na všech materiálech sekce.
4.
Stav financí.
Podle informace Roztočila měla Sekce na účtu k 1.1.2006 částku 45127 Kč (současný stav účtu bude
znám opět po 1.1.2007)
5.
www stránky sekce a doporučené postupy
Aktualizaci zajistí Binder.
Budou aktualizovány doporučené postupy – Měchurová – předloží na příštím výboru
Kontakt s Holubem ohledně suplementa České gynekologie zajistí Měchurová.
Cesta doporučených postupů výborem ČGPS „se musí pohlídat“ – což je úkol pro ty členy výboru Sekce,
kteří jsou současně členy výboru ČGPS.
6.
Konference v Pardubicích
a.
Organizační záležitosti:
Na výbor přišel Ing. Revický, zástupce firmy, která zajišťuje technickou organizaci konference a
informoval výbor o stavu příprav.
Konstatováno, že s touto společností není exkluzivní smlouva, každý koordinátor si vybírá
vlastní firmu, ale ta musí být schválena výborem Sekce a musí prezentovat stav přípravy
konference podle přání výboru Sekce.
Pozvánky nebudou rozesílány všem členům ČGPS. Pokud by se tak učinilo, hrozí, že by počet
přihlášených přesáhl kapacitu sálu a ubytování.
b.
Odborný program:
18.4.2007 schůze výboru Sekce
19.4.2007 dopolední blok I (Měchurová, Kantor):
Analýza výsledků perinatální péče v ČR (Štembera, Velebil). Analýza výsledků neonatologické
péče v ČR (Plavka)
19.4.2007 dopolední blok II (Roztočil, Plavka):
Mrtvorozenost (Štembera). Výskyt VVV v ČR v roce 2006 (Šípek, Gregor). Spolehlivost dat
národního registru rodiček a novorozenců (Kučera)
19.4.2007 odpolední blok I (Velebil, Unzeitig):
Analýza mateřské mortality v ČR za rok 2006 (Velebil, Unzeitig).
Rešení postpartální hemorhagie (Binder, Roztočil).
Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků (Měchurová, Straňák). Krizová

intervence v perinatologii (Hansmanová).
19.4.2007 souběžný odpolední blok porodních asistentek (Roztočil, Čepický)
20.4.2007 diskuse k posterům (Korbeľ, Calda).
20.4.2007. Vícečetné těhotenství (Hájek, Binder):
Prenatální péče o vícečetná těhotenství (Hájek, Velebil, Koucký).
Epidemiologie vícečetných těhotenství(Velebil) – bude předneseno v rámci prvního dne v
přednášce „Analýza mateřské mortality v ČR za rok 2006“.
Vybrané fetální patologie u vícečetných těhotenství (Binder - Vlk, UZ: Krofta – Kučerová Calda).
Strategie vedení porodu (Roztočil, Hájek, Peschout).
Doporučený postup – vedení porodu vícečetného těhotenství (Hájek, Roztočil). Neonatologická
problematika (Kantor et al.).
7.
Kontrola zápisu.
a.
Shoda v tom, že na konferenci nebudou pozváni žádní zahraniční účastníci
b.
Subspecializační výcvikový program. Hájek informoval, že 8.12.2006 bude schůze
EBCOG – zde se rozhodne o jejich návštěvě v Praze.
c.
Zprávy z výboru ČGPS. Nový kód pro CTG vícečetné těhotenství a nový kód pro STAN
a IFPO. Pracovní skupina slibuje, že návrh vypracuje do příští schůze výboru ČGPS, což je
12.1.2007. Odpovídá Roztočil.
d.
Porody v domácnosti. Sekce musí přejít do ofenzívy. Od regionálních perinatologů
jsme nedostali žádné informace. Měchurová je osloví znovu.
e.
Plošný screening thyreopatií. Po diskusi výbor vyslechl názory jednotlivých členů a
vyslovil se negativně k celoplošnému screeningu thyreopatií.
f.
Antitrombotická profylaxe. Unzeitig připomínkovaný materiál předloží na příštím (tj.
lednovém) výboru ČGPS.
g.
Velký plod. Roztočil připraví k publikaci (Vzhledem k nepřítomnosti Roztočila pověřen
Binder, aby to Roztočilovi sdělil.)
h.
Pulzní oxymetrie. Odloženo na další schůzi výboru. O možnostech distribuce bude
referovat Binder.
i.
Propouštění novorozenců z porodnic dvakrát denně. Výbor Neonatologické společnosti
dosud osloven nebyl. Měchurová bude kontaktovat Kantora.
8.
Závěry z jednání sjezdu Sekce perinatální medicíny
Otázka peripartálních infekcí bude v doporučeném postupu o podávání antibiotik v peripartálním období.
Byla formulována koncepce doporučeného postupu. Zajistí Hájek a Měchurová.
9.
Celostátní konference ČGPS – rozdělení témat
Koordinátorem je Prof. Martan, Hájek mu pouze pomáhá, není k programu konference v žádném
formálním vztahu. Konference je 25.-27.5.2007. Prezidentem je Martan, předsedou vědecké rady
Feyereisl.
Porodnická témata:

•

workshopy:
Poruchy výživy plodu během těhotenství a vliv na postnatální vývoj novorozence (koordinátor
Hájek, Plavka).
Řešení závažných postpartálních a pooperačních hemorhagií (koordinátor Feyereisl)
Dopplerovské techniky v ambulantní praxi (koordinátor Calda)
Porodnická analgezie a anestezie (koordinátor Pařízek, Stříteský, Bláha)

•

konference:
Infekce jako příčina potratu a předčasného porodu (koordinátor Mašata, Unzeitig, Měchurová)
Vícečetné těhotenství (koordinátor Velebil, Kudela)
Porodnická operativa a její vliv na matku a plod (koordinátor Hájek, Roztočil)
Chyby a omyly na porodním a operačním sále (koordinátor Roztočil, Hájek)

•

sekce porodních asistentek
Etika v ošetřovatelství (koordinátor Feišmanová, Jandourková)
Problematika v ošetřovatelství – porodní asistence (koordinátorky budou z ÚPMD a z FNM)
Problematika terénní péče oboru gynekologie – porodnictví (koordinátor Ludvíková, Kopřivová)
10.
Peripartální hemorhagie
Referoval Binder: Termín pro zaslání připomínek je do vánoc t.r. – (prosím Tomáše o zaslání materiálu
celému výboru, kdo nestihl do vánoc, aby tak učinil v prvním lednovém týdnu – díky, Alena)
11.
Mrtvorozenost
Referoval Štembera. Možnosti snížení mrtvorozenosti jsou minimální.
12.
Změny v doporučených postupech

.
Změna doporučení datace vyšetření HIV a HBsAg na 15.-17. týden, opakovat jen u
rizikových pacientek
a.
Předčasný odtok VP, změna doporučených antibiotik, a Preindukce a indukce porodu,
přepracuje pro konferenci Sekce Měchurová.
13.
Tiskové prohlášení k porodům v domácnosti
Výbor vyslovil jednohlasný souhlas s prohlášením.
14.
Doporučení CTG v těhotenství
Doc. Tošner napsall z hlediska finanční analýzy dosavadní způsob provádění CTG v těhotenství
(doporučeno od 36.týdne, povinně od 38. týdne gestace).
Závěr diskuse: Monitorování (CTG) po 38. týdnu těhotenství je v souladu se současnými dostupnými
poznatky lékařské vědy, „nemonitorování“ je v rozporu se současnými dostupnými názory lékařské
vědy.
Schváleno jednohlasně.
15.
Prevence Rh-imunizace
K podnětu Dr. Ľubuškého se vyjádří Calda na příští schůzi výboru.
16.
Návrh na zlepšení spolupráce při zajištění rozšířené nabídky bezpečné porodnické péče
Materiál Mgr. V. Vránové a Z. Štromerové.
Sekce se nezúčastní na činnosti navrhované komise. Sekce má jediný požadavek, totiž aby výsledek
práce komise splňoval podmínky postupu lege artis (postupu „podle současného dostupného názoru
lékařské vědy“) v souladu s paragrafem 10, zák. č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
17.
Misoprostol
Velebil zjistí situaci na MZ ČR.
18.
Varia

•

Na programu konference Sekce 2008 bude téma Chyby ve znaleckých posudcích
(Čepický).

•

Hájek informoval o přípravě perinatologické sekce MZ ČR.

•
•

Zápis z poslední schůze výboru ČGPS není dosud k dispozici

Informovaný souhlas – Binder má vnitřní program používaný ve FNM. Materiál dodá
Měchurové.

•

Právní aspekty komerčního odběru krve. Doporučena opatrnost.
19.
Termín příští schůze výboru Sekce:
Bude-li neodkladná agenda, tak v první polovině března, v opačném případě až při konferenci v
Pardubicích
20.
Ověření zápisu
zápis ověří Měchurová a Binder.
Zapsal Čepický

