ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP
PRAHA, HOTEL DIPLOMAT, 30.9.2011
Přítomni: Binder, Čepický, Hájek, Měchurová, Roztočil, Velebil, Záhumenský
Omluveni: Calda, Unzeitig
Neomluveni: 0
1.
2.

Zahájení, prezence, omluvy (Měchurová)
Kontrola úkolů:
a.
Měchurová informovala o Národním transplantačním centru Brno, k 17.10.2011 končí
Banka pupečníkové krve Praha, spolupracují jenom s několika porodnicemi v ČR – s Fakultní
Thomayerovou nemocnicí Praha, s nemocnicemi Česká Lípa a Most.
b.
Velebil referoval, že nikdo z výboru neposlal své připomínky k Zprávě o rodičce (ZOR),
mělo proběhnout jednání s ÚZISem ohledně redukce a modifikace ZOR, které se
neuskutečnilo.
c.
Velebil, Měchurová – zpráva z rokování v parlamentním výboru na téma mateřská
mortalita – podklady si vyžádal ministr Heger a náměstek Vavroušek, bylo zvažováno
zapracování do současné legislativy.
d.
Hájek zatím nepřipravil DP vaginální operativa – došlo ke změnám – vyšla publikace
Klešťový porod od Pařízka, VEX od Šimetky – oba jsou ochotni napsat DP- koordinátor zůstává
Hájek. Zařadit extrakci KP, kterou napíše Roztočil – nutno zdůraznit, že extrakční operace a
císařský řez nejsou zastupitelné výkony.
e.
Čepický – navrhl změnu názvu u doporučených postupů – problematické z pohledu
právníků – návrh nebyl výborem schválen.
f.
Záhumenský prezentoval doporučený postup Dystokie ramének, Hájek doporučuje
strukturování materiálu ve smyslu postupných kroků v managementu těchto situací. Výbor
doporučil vypustit rizikové faktory a důsledky a přidat hmat Ribemont-Dessaignes-Lepage
g.
DP Očkování v graviditě - Binder zahrne připomínky do příštího výboru SPM,
Záhumenský osloví Primulu, Binder doplní HPV.
h.
Měchurová posílá Binderovi barevně vyznačené části z jednání výboru, údaje jsou již
na webu Sekce perinatální medicíny.
i.
Stanovisko Venerologické sekce ohledně odběrů BWR – Sekce dále doporučuje odběr
2x za graviditu a 1x z pupečníkové krve. Vyjádření bude přeposláno prof. Plavkovi. Data o
prevalenci syfilis zjistí Záhumenský
j.
Hájek referoval, že členský poplatek v evropské perinatologické společnosti je 300
euro, poplatek platí Sekce ze svých zdrojů.
k.
Velebil informoval o pozvání doc. Lubuškého a doc. Caldy na výbor ČGPS k
problematice Doporučeného postupu prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
Zúčastní se Měchurová. Čepický konstatuje, že v současné situaci jsou oba postupy lege artis.
l.
Duratocin - výbor ČGPS odhlasoval, že bude Duratocin hrazen nad rámec paušálních
úhrad.
m.
Materiál ČLK o kompetencích lékařů bez atestace – Měchurová referovala z tohoto
materiálu, že lékař s praxí do 24 měsíců musí pracovat pod trvalým dohledem atestovaného
lékaře. Měchurová pošle členům výboru materiál komory. Výbor SPM s uvedeným nesouhlasí,
dodá připomínky do příštího zasedání výboru SPM.
Roztočil poskytne vnitřní směrnice Jihlavské nemocnice – kontaktní a distanční dozor.
3.
Výbor ČGPS schválil bez vědomí výboru SPM – doporučení k UZV skríningu v těhotenství.
SPM porovná schválený doporučený postup s DP Dispenzarizace v těhotenství a zjistí případné rozdíly
(Binder, Calda).
4.
Informace od firmy TEVA: od 1.1.2012 bude azitromycín k dispozici. Stoupá rezistence k
makrolidům u patogenů – po konzultaci s výborem neonatologické sekce bude potřeba formulovat nový
doporučený postup pro aplikaci ATB u předčasně odteklé plodové vody.
5.
Skríning I. trimestru – výbor ČGPS doporučil plné hrazení pacientem.
6.
Roztočil pošle všem členům výboru přednášku o nadstandardní péči.
7.
Velebil: císařský řez na přání ženy není doporučován. Po rozboru názorů velkých odborných
zahraničních společností a rozsáhlém zpracování literatury (seminář ÚPMD 2010) není císařský řez na
přání doporučen. Po konzultaci s právníkem ČLK bylo doporučeno, aby každý císařský řez měl
medicínskou indikaci (i indikace s ohledem na psychický stav těhotné ženy). Z tohoto hlediska nemůže

spadat císařský řez na přání do skupiny nadstanardních výkonů.
Vyjádření výboru SPM: Výbor Sekce perinatální medicíny nedoporučuje provádět císařské řezy bez
medicínská indikace.
8.
Perinatologický program – není schválený, nejsou finanční zdroje (Binder, Hájek)
9.
Konference SPM 2012 se bude konat v Českých Budějovicích od 19. do 20.4. 2012 v Hotelu
Gomel.
10.
Čepický referoval časté konflikty u soudu na téma exprese plodu, výbor by měl zaujmout
stanovisko ke Kristellerově expresi a stanovisko publikovat v České gynekologii. Tlak na fundus je něco
jiného než Kristellerova exprese.
Stanovisko výboru: exprese plodu nepatří mezi doporučené metody.
Úkoly do dalšího výboru:

•
•

poslat Velebilovi připomínky k ZOR (všichni)

•

Binder v DP Očkování v graviditě - zahrne připomínky do příštího výboru SPM - doplní HPV.

•

Záhumenský dodá upravený DP k dystokii ramének

•
•

Záhumenský osloví doc. Primulu a prokonzultuje s ním DP o očkování v graviditě

•

Měchurová pošle členům výboru stanovisko ČLK ke kompetencím neatestovaných lékařů

•

Roztočil pošle členům výboru vnitřní směrnice jihlavské nemocnice k práci neatestovaných

Hájek zkoordinuje vypracování DP k vaginální porodnické operativě – Pařízek Klešťový porod,
Šimetka VEX, Roztočil extrakce KP

Záhumenský zkonzultuje odběry BWR v graviditě s výborem Venerologické sekce a s
neonatologickou sekcí

lékařů

•

Binder, Calda - doporučení k UZV skríningu v těhotenství - porovnají schválený doporučený
postup s DP Dispenzarizace v těhotenství a zjistí případné rozdíly

•

Měchurová - konzultovat s výborem Neonatologické společnosti nové postupy ATB krytí u
PROM (rezistence na makrolidy)

•

Roztočil pošle všem členům výboru přednášku o definování nadstandardní péče

