
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ZE DNE 24. DUBNA 
2002 V OLOMOUCI POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ODSTUPUJÍCÍHO VÝBORU 

Přítomni : Bošota, Calda, Měchurová, Rokytová, Roztočil, Štembera, Unzeitig, Velebil, Větr 

Omluven: Hájek 

Zahájení Unzeitig 

1. Stav členské základny: 136. Schváleno členství MUDr. Kokrdové z Pardubic tudíž 137  
Seznam členů bude aktualizován dle nových regionů po upřesnění údajů členskou základnou. v průběhu 
jednání konference (Roztočil.) 

2. Stav konta zaslaný dr. Tesařem (pokladník ČGPS) je ke dni 23. 4. 2002 - 68 336,62 Kč. 

3. Doc. Unzeitig informoval o vyhlášce MZ ČR o úhradě zdravotní péče v perinatálních a 
intermediárních centrech. Investice na 3 roky do vybraných perinatálních pracovišť. Investice do perinat. 
programu: 30% ze státního rozpočtu, 70% zařízení. Stanoveny podmínky vybavení pracovišť. 

4. Doc. Větr: příprava konference v Olomouci. Redukce rozpočtu je v černých číslech. Organizace 
zatím bez problémů. 

5. XX. Konference Sekce Perinatální medicíny, Karlovy Vary, organizátorem je prim Klikar: 23. - 
24. 4. 2003  
Páteční téma hypotrofie plodu, koordinátor bloku as. Binder. 

6. Výsledky voleb výboru sekce: 24 umístěných. Pořadí prvních 10 (výbor): 1. Měchurová, 2-3, 
Velebil, Roztočil, 4 -5 Calda, Hájek, 6. Unzeitig, 7. –8. Binder, Bošota, 9. Větr, 10. Gerych. Prof. 
Štembera a doc, Rokytová rezignovali na další členství ve výboru a nebyli tudíž na kandidátce. 

7. Doc. Unzeitig: zpráva o činnosti a poděkování za spolupráci výboru. 

Po přestávce následovala sch ůze nově zvoleného výboru  
Přítomni a omluvení viz výše.  

1. Volba předsedy: dvoukolově 5 : 4 hlasům Unzeitig : Hájek  
Předseda: doc. Unzeitig, místopředseda prof. Hájek, sekretář prof. Roztočil  
Pozvaní hosté pro další jednání výboru : hosté MUDr. Andělová, MUDr. Šípek a krajští perinatologové 

2. Konference Sekce v roce 2004. Zájemci o pořádání konference podají přihlášku do 10.5. na 
adrese sekretáře sekce. Zatím se uchází Liberec. Na příštím jednání bude vybrán nejvhodnější 
zájemce.  
O pořadateli konference v dalších letech se vždy rozhodne v průběhu jednání výboru předcházející 
konferenci Sekce. Přihlášky tudíž podat do 24. 4. 

3. Doc. Calda zajistí vyvěšení dokumentů Sekce na webbových stránkách ČGPS. Materiály dodá 
sekretář (zápis, členská základna). 

4. Doc. Unzeitig – národní registry MZ ČR - rodiček, novorozenců, VVV. 

5. Doc. Unzeitig – zpráva o rodičce a novorozenci jsou oficiální dokumenty UZIS. 

6. Diabetes v grav – dr. Andělová OBSQUID Perinatologická agregovaná data – diabetes (DPAD). 
Žádost regionálním perinatologům o zaslání dotazníků pro sběr agregovaných dat. Sekretář požádá dr. 
Andělovou o zaslání materiálu doc. Caldovi k vyvěšení na stránkách ČGPS. Výbor doporučuje 
dotazníkovou akci  
lx ročně zároveń se sběrem agregovaných perinat. dat cestou krajských perinatologů. 

7. Doc. Unzeitig: Mateřský průkaz. Výbor podporuje inovaci průkazu, významné redukce ve 
stávajícím návrhu mateřského průkazu, nutno obnovit jednání o úpravách, nesmí dojít k navýšení 
nákladů. Nový návrh průkazu je na stránkách ČGPS. 

8. Dr. Binder – koordinace uzávěrů 3. pražských perinat. center (koordinátor prof. Živný). 

9. Doc. Unzeitig - kromě předsedy vypnout mobily. 

10. Další schůze výboru se bude konat dne 17. června 2002 v Praze. 

Setkání výboru Sekce s krajskými perinatology:  

11. Doc. Unzeitig seznámil s novým výborem a s návrhem pro příští volby: 7 členný výbor a board 
krajských perinatologů. 

12. Prof. Štembera poděkoval krajským perinatologům za sběr agregovaných dat. Splnění priorit 
stanovaných před 15 lety. Individuální údaje zpráva o rodičce a novorozenci. Inovovaná forma UZIS rok 
2000: anonymní zpráva dat. 

13. Dr. Šípek. Hlášení VVV- obrovský únik údajů zejména v oblasti mrtvorozenosti, lepší v ČNI. 
Návrh zpětného dohlášení VVV za 5 - 6 let. Doc. Unzeitig navrhuje 2 roky zpětně (2000, 2001) - 
schváleno. 



14. Doc. Unzeitig informoval krajské perinatology o investicích do perinat. programu. 

V Brně dne 2. 5. 2002 

Zapsal: prof. Roztočil  
Kontrola zápisu: doc. Unzeitig 
 


