ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP
HOTEL PRIESSNITZ JESENÍK, 29.10.2013
Přítomni: Calda, Čepický, Binder, Měchurová, Unzeitig, Velebil
Omluveni: Roztočil, Hájek, Záhumenský
Neomluveni: 0
1.
Za doc. Záhumenského bude do výboru kooptován doc. MUDr. Procházka a po doc.
Záhumenském převezme i funkci zapisovatele. (Problémy doc. Záhumenského s členstvím v ČGPS
vyřešeny)
2.
IROP - PCIP - byla oslovena, perinatologická centra odeslala požadavky, které byly 30.9.
postoupeny Evropské komisi.
3.
Atestace z fetomaternální medicíny bude 17.4.2014 v Praze v ÚPMD.
4.
Výběrové řízení na elektronizaci perinatálních dat a mateřské úmrtnosti bylo ÚZIS zrušeno a tč.
je na mrtvém bodě.
5.
Věstník MZ stanovující perinatální centra byl schválen a bude vydán. Nyní se plánuje
reakreditace intermediárních center (rozesláno všem regionálním perinatologům)
6.
Pracovní skupina pro problematiku porodnictví: Otázka časného propuštění rodiček – problém
není na straně naší, ale na straně neonatologů.
7.
Kódy pro porodní asistentky – do problematiky se zapojil výbor ČGPS.
8.
Velebil informoval o průběhu jednání Evropského soudu pro lidská práva (žaloba proti ČR
ohledně porodů v domácnosti).
9.
Návrh doporučeného postupu ke gestačnímu diabetu, který vypracovala Diabetologická
společnost. Vyžádáme si písemné zdůvodnění změn od Dr. Andělové a poté se k doporučení vyjádříme.
10.
Funkční období výboru SPM bude končit. Termín nových voleb stanoven na 15.1.-15.2. 2014.
11.
Příští konference SPM bude 9.-11.4. ve Špindlerově Mlýně v hotelu Clarion.Hlavním tématem je
„Předčasný porod v nízkém gestačním týdnu“. Organizuje as. MUDr. Marian Kacerovský, PhD.
12.
Předběžný program konference SPM
Středa 9.4. odpoledne: výbor Sekce perinatální medicíny
Čtvrtek 10.4.: dopolední bloky – analýza výsledků perinatologie a neonatologie, odpolední blok Idoporučené postupy: Revize doporučených postupů: 1. DM – Andělová, 2. HELLP syndrom – Šimetka,
3. Těhotenská cholestatická hepatóza v graviditě – Binder. Nový DP: Fetus mortuus – Procházka,
Měchurová
V odpoledním bloku II bude dán větší prostor volným sdělením, která budou vybrána z došlých anotací a
vztahujících se především k hlavnímu tématu konference.
Pátek: přednášky k tématu konference v pátečním programu: 1. Hájek: Management předčasného
porodu s plodem na hranici viability, 2. Plavka: Zlatých 15 minut resuscitace novorozence v šedé zóně,
3. Koucký: Nové možnosti predikce předčasného porodu v nízkém gestačním týdnu, 4. Kacerovský:
Možnosti predikce zánětlivých komplikací u předčasného porodu v nízkých gestačních týdnech. 5.
Krofta: Management komplikací u monochoriálních dvojčat, výsledky za r. 2012, 2013. 6. Calda: Včasná
predikce předčasného porodu. 7. Straňák: Raná a pozdní morbidita u novorozenců nízkých gestačních
týdnů.
Různé:

• Výbor byl seznámen s materiálem „Dohoda o poskytování péče v porodní asistenci“ který
je předkládán porodními asistentkami ženám, které se rozhodly rodit v domácím prostředí i s
ceníkem porodních asistentek při poskytování pomoci u domácích porodů.
• Výbor byl seznámen s výpadkem Penicilinu G, s aktivitou předsedkyně – odeslání žádosti o
mimořádný dovoz na MZ a SÚKL (rozesláno všem regionálním perinatologům).
• Seznámení výboru s omezením použití beta agonistů s krátkodobým účinkem v porodnictví
– SABA, rozesláno všem regionálním perinatologům.
Příští výbor se bude konat dne 13.1.2015 od 11 hodin ve III. patře v ÚPMD.

