ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP
KONANÉ DNE 26.4. 2006 V PODĚBRADECH
Přítomni: Binder, Bošota, Calda, Gerych, Hájek, Měchurová, Roztočil, Štembera, Unzeitig, Velebil, Větr
Omluven: 0
Hosté: Barbora Vinšová z agentury Guarant (zajištění konference Sekce, 2006, Poděbrady). Prim. MUDr.
Hanousek, pověřený organizací XXIV. konference Sekce, Pardubice, 2007 a člen volební komise pro volby
výboru Sekce perinat. medicíny
1.
Členská základna Sekce k 26.4.2006 – 230 členů. Evidenci členů zajišťuje Správa členské
databáze ČLS JEP. Žádosti o přijetí za člena Sekce přes webb. stránky ČGPS, perinatologie. Členský
poplatek do Sekce je 50 Kč/rok.
2.
Stav účtu Sekce: zůstatek k 1.1.2005 – 47 972,62 Kč, zůstatek k 1.1.2006 45 127,17 Kć.
3.
Calda, informace o stavu konference, Poděbrady, 2006. K účastnickému poplatku nutno do
budoucna přičíst 19 % DPH. Cestovní příkazy pro členy výboru zaslat předsedovi Sekce k proplacení
přes ČGPS. Zatím 221 platících účastníků, 240 míst v sále. Vytištěný program souhlasí, rozpočet je
vyrovnaný, společenský program platí, předsedající souhlasí, profesionální promítání zajištěno.
Abstrakta na webu http://perinatologie.gynpor.cz.
4.
Hájek, zpráva o přípravách ECPM, Praha, 24. – 28. květen 2006. Definitivní program hotov –
www.ecpm 2006.cz. Potíže s financováním ( sponzoři), inflace sjezdů. Zatím přihlášeno 900 účastníků,
rozpočet ještě není vyrovnaný, plánováno 120 přednášejících. Informace o snížení kongresového
poplatku na webbu sjezdu. Je nutno pozvat ještě více sponzorů (hrazení účasti lékařům, expozice), byli
požádáni členové výboru Sekce, při pozitivním výsledku volat Hájka.
5.
XXIV. Konference Sekce perinatální medicíny se bude konat ve dnech 18. – 20. dubna 2007 v
Pardubicích. Organizátor konference prim. Hanousek, organizační zabezpečení – Congress Prague,
JUDr. Revický. Místo konání – Univerzitní konferenční centrum, Pardubice,základní registrační poplatek
– 600 Kč. Odborné téma – vícečetné těhotenství.
Výbor diskutuje možnosti zvát zahraničního účastníka – navržen prof. Holzgreve.
Pokud budou hosté zváni, měli by být zařazeni do odborného pátečního programu a jejich sdělení by
mělo korespondovat s projednávanou problematikou. Zatím neuzavřeno.
6.
Prof. Hájek - subspecializační výcvikový program ve fetomaternální a perinatální medicíně.
Akreditace subspecializace. Příprava minimálně 2 roky. Předpoklad atestace z gynekologie a
porodnictví. Kdo bude financovat?? Počet uchazečů bude schvalován Sekcí. Centra přípravy – 12
perinatologických center. Školitel - vedoucí perinatologického pracoviště: 1 tutor – 1 školenec.
Pracoviště by měla být akreditována pro celou EU. U zahraničních studentů je předpokladem půlroční
kurz češtiny zakončený zkouškou (10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel).
7.
Zprávy z výboru ČGPS.
Nový kód pro CTG vícečetného těhotenství. Iniciovat jednotný kód IFPO 1 STAN 1 vícečetné
těhotenství. Do dohodovacího řízení připraví materiál pracovní skupina Rotočil, Hájek, Měchurová.
Návrh musí schválit výbor ČGPS.
Porody v domácnosti. Sekce musí přejít do ofenzívy. Informovat regionální perinatology. Jim v regionech
hlásit závažné důsledky porodů v domácnosti a ti předají informace předsedkyni Sekce.
Plošný screening thyreopathií – stanovisko pro výbor Sekce zpracuje Měchurová. Unzeitig je proti
přidávání screeningových vyšetření, pokud nebudou do systému přidány finance a dodán průkaz
smysluplnosti screeningu.
8.
Diskuze k odborným materiálům.
Binder – antitrombotická profylaxe, materiál oponovaný prof. Kvasničkou. Kompromis mezi zahraničními
materiály a našimi možnostmi. Rozbor nákladů – Dr. O. Hlaváčková. Stanovisko výboru – 10 pro, 0 proti,
nikdo se nezdržel. Materiál přijat.
Čepický, Unzeitig – exprese plodu tlakem na děložní fundus. Stanovisko výboru: pro 2, proti 6, 2 se
zdrželi hlasování . Materiál zamítnut.
Roztočil – diagnostika a vedení porodu při velkém plodu. Pro 10, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování.
Připravit k publikaci v Čes. Gynek.
9.
Štembera. Mrtvorozenost. Cestou regionálních perinatologů budou porodnicím, které v roce
2005 vykázaly 1 a více případů mrtvorozenosti (> 2000 g - bez VVV a vícečetných těhotenství),
rozeslány dotazníky pro jednotlivé případy. Bude zachována anonymita případů. Výbor souhlasí s
rozesláním dotazníků.
10.
Gerych. Odměna regionálním perinatologům. Pro konferenci Sekce bez konferenčních poplatků
a bude hrazen společenský večer. Výbor souhlasí od příští konference v Pardubicích.
11.
Pulzní oxymetry a sondy budou k dispozici do poloviny roku 2007. Výbor bude informovat
Měchurová.

12.
Roztočil. Intermediární centrum perinatální péče v kraji Vysočina. Výbor Sekce požaduje jedno
intermediární centrum na kraj. V kraji Vysočina t.č. pracuje ustanovené centrum v Havlíčkově Brodě.
Zástupci perinatologické komise MZ ČR navštívili a zhodnotili situaci v nemocnicích Jihlava a Havlíčkův
Brod. Obě pracoviště splňují podmínky stanovené MZ ČR pro intermediární centrum. Rozhodnutí o tom,
které pracoviště bude preferováno, přísluší Krajskému úřadu v Jihlavě. Jejich stanovisko poté předat
řediteli odboru zdravotní péče MZ ČR MUDr. Štrofovi.
13.
Unzeitig. Informace o podání žádosti ředitelství nemocnice Náchod na MZ ČR o ustanovení
intermediárního centra perinatální péče v jejich nemocnici. Sekce nedoporučuje další rozšiřování těchto
pracovišť.
14.
Bošota. Fifejdy, Ostrava jsou jako intermediár schváleny MZ ČR a dobře pracují.
15.
Unzeitig. V Nemocnici Nymburk bylo zrušeno pediatrické oddělení. Gyn. por. oddělení zůstává.
Pro zajištění neonatální péče bude neonatologie součástí gyn. por. oddělení.
16.
Výsledky Voleb do výboru Sekce perinatální medicíny. Viz příloha na webu Sekce. Do výboru
zvolení ( pořadí podle četnosti hlasů : Měchurová, Velebil, Roztočil, Hájek, Calda, Unzeitig, Binder,
Čepický, Štembera. Volba předsedy - Měchurová, místopředsedy- Velebil, vědecký sekretář – Roztočil.
17.
Setkání s regionálními perinatology, kteří byli seznámeni s těmito body:
1.
Konference Sekce v roce 2007 Pardubice
2.
Konference 2008 – Ústí na Labem
3.
Komentář prof. Štembery k perinatálním výsledkům za rok 2005 – PÚ 3,9 %o, nejnižší
dosažená . Poděkování regionálním perinatologům.
4.
Dotazníky Mrtvorozenost. Reg. perinatologové souhlasí. Rozdány dotazníky.
5.
Hájek – informace z perinatologické komise – zrušena ministrem zdravotnictví.
Finanční prostředky na rok 2006 zrušeny.
6.
Informace o subspecializaci „Fetomaternální medicína“ dle EBCOG. Cca 10 zájemců
za rok.
7.
Měchurová – informace o pulzních oxymetrech.
8.
Měchurová – antihypertenziva. Specifický program Trandate ve spolupráci se SÚKL.
Koncem května expiruje 200 dávek. Reg. perinatologové dodají požadavky na počet dávek na
rok (říjen až září) do konce května na mail mechurovaa@centrum.cz.
9.
Unzeitig informuje o porodech doma. Informace podávat předsedkyni Sekce cestou
reg. perinatologů.
10.
Unzeitig. Informace od náměstka Pečenky – řešení finanční situace v porodnicích s
nárůstem porodů. Rozbor situace Unzeitig. Do konce května se přihlásí pracoviště, kde
navýšení porodů mezi obdobímí leden – duben 2005 a leden – duben 2006 přesáhlo 5 % vit@unzeitig.info. Je nutné korigovat příjmy od pojišťoven.
11.
Výbor bude kontaktovat ČNeS. Propouštění novorozenců po 72 hod. 2x denně.
Další jednání výboru Sekce bude upřesněno (září, říjen 2006)
Zapsal:
Ověřila: Měchurová, 12.5.2006

Roztočil,

4.5.2006

