
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP 

PLZEŇ, PARKHOTEL, 6. 4. 2011 

Přítomni: Binder, Hájek, Měchurová, Roztočil, Velebil, Záhumenský 

Omluveni: Calda, Čepický, Unzeitig 

Neomluveni: 0 

1. Zahájení, prezence, omluvy (Měchurová) 

2. Přítomné členy výboru SPM přivítal as. MUDr. Jiří Turek z organizující kliniky Plzeň svým 
jménem i jménem doc. MUDr. Novotného, přednosty kliniky a sdělil: 

• na konferenci SPM je přihlášených 241 účastníků, což je méně než ostatní léta. 
Důvodem je zřejmě vliv akce „Děkujeme, odcházíme“ a komplikovaný personální stav na 
jednotlivých odděleních. Přihlášených je 21 posterů, 6 z nich bylo vybráno k orální prezentaci 

• konferenci pozdraví děkan plzeňské lékařské fakulty se zdravotním radou města Plzeň 

• podrobnosti o společenském programu konference (prohlídka pivovaru a společenský 
večer s překvapením) 

• bylo vysvětleno, proč byla na prvním oznámení jako spoluorganizátor uvedena i 
regionální organizace sester, na certifikátu z konference již tato organizace nefiguruje 

3. Měchurová poděkovala za organizaci konference, vyzdvihla fakt, že ubytování i odborný 
program jsou v jedné budově. Byla vyslovena maximální spokojenost s ubytováním 

4. Informace o stavu členské základny a finanční situaci: ke dni 1.3.2011 má SPM 298 členů a na 
účtu má 100 455 Kč 

5. Kontrola úkolů ze dne 2.2.2011 

a. Měchurová mluvila s předsedou ČGPS o urychlení zasílání zápisů z jednání výboru 
ČGPS předsedům sekcí. Zápisy jsou přístupny i na stránkách ČGPS (potřeba se přihlásit 
heslem) 

b. Měchurová informovala o obnovení specifického programu dovozu pro 
Methylergometrin na 2 roky, bude k dispozici 200 tisíc ampulí na rok 

c. Měchurová informovala o jednání o injekčním azitromycinu, první dávku dodá firma 
Teva v červnu 2011, zásoby rovamycinu, který ho nahrazoval se vyčerpaly, místo makrolidů se 
nyní používají penicilíny, nebo linkosamindy - klindamicin. 

d. Měchurová informovala, že firma Phoenix má dostatek Anti D, Diprophos je již k 
dispozici 

e. Záhumenský dodal členům výboru zkrácenou verzi doporučeného postupu k ošetření 
porodních poranění – bude přednesena výkladová zpráva na konferenci 

f. Velebil pošle seznam krajských perinatologů Binderovi – seznam bude zveřejněn na 
webových stránkách sekce 

g. Supplementum s doporučenými postupy bude vydávat redakce České gynekologie á 2 
roky. Roztočil navrhl kroužkovou vazbu, kde by si zájemci do ní ukládali jenom obnovené 
postupy, které by se vydávaly jako samostatné listy. Alternativou je pořadač, kde se dají 
postupy přidávat měnit nebo odebírat. 

h. Velebil komunikoval s ÚZISem – plánovaná je redukce a modifikace zprávy o rodičce, 
zatím je to v jednání. Byly plánované přípravné schůzky, které schválil výbor ČGPS. Schůzky 
se nekonaly, z ÚZISu přišel jenom dopis. 

6. Měchurová informovala o jednání s IPVZ – tato komunikace je náročná, připravená je vyhláška 
upravující vzdělávání, jsou připraveny nové obsahy specializačních oborů, tato úprava se týká pouze 
hlavních specializací, netýká se subspecializací.  
Logbooky pro subspecializace zůstanou původní, stojí 200 Kč a jsou k dispozici na IPVZ. Další termín 
atestace z Perinatologie a fetomaternální medicíny je stanoven na 5.5.2011. Na atestaci se přihlásili 
zatím 3 osoby. Je možné udělat atestaci i bez absolvování povinných kurzů, tyto mají termíny obsazené 
až do konce roku. Kurzy se dodělají následně a certifikát o atestaci frekventant dostane po jejich 
absolvování. 

7. Velebil informoval a elektronickém sběru perinatálních dat, toto bylo velice efektivní a rychlé s 
minimální chybovostí, ojedinělé chyby se opravily emailovou komunikací. 

8. Doporučený postup „Život ohrožující krvácení“ bude na popud hematologů revidován, 
připomínky jsou zpracovávány prof. Kvasničkou a Dr. Černým - postup je nyní složitý, bude potřeba 
zpracovat jeho praktičtější verzi. 



9. Binder se dotazoval, jaké má lékař bez atestace kompetence, nejsou k dispozici oficiální 
materiály. Nyní probíhá diskuze o postgraduálním vzdělávání - IPVZ kontra lékařské fakulty. 

10. Měchurová informovala o dopise Dr. Šimetky o problémech s úhradou Prostinu E2 3 mg. 
Kontaktovala Dr. Hornovou ze SÚKLu, která ve své odpovědi konstatuje, že preparát je hrazen pouze při 
ambulantním podání. Ambulantní podání z indikace preindukce nebo indukce porodu je postup non lege 
artis. 

11. V ČR je zatím k dispozici jediný přístroj pro IFPO, sonda na 5 použití stojí 3500 Kč, sonda se 
zavádí k zádům plodu, je potřebné UZV vyšetření před zavedením. Přístroj není kompatibilní se 
stávajícím vybavením CTG přístroji. Hájek poukázal na výhodu STAN přístroje, připraví si přednášku na 
workshop 30.9.2011 v ÚPMD. 

12. Měchurová, Velebil informovali o svém vystoupení ve zdravotním výboru parlamentu (zařídil 
Roztočil), byl přítomen i ministr zdravotnictví, byla projednána potřeba zlepšení evidence hlášení 
mateřských úmrtí (toto se řídí vyhláškou z roku 1988, která byla novelizovaná v roce 2000, dle ní není 
možné nahlížet do dokumentace). Dle příslibu ministra bude návrh vzniku centrální evidence mateřské 
mortality součástí zákona o službách, který bude projednán vládou a parlamentem. 

13. Měchurová informovala o finančním zajištění perinatologického programu: MZ ČR slíbilo 2 mil. 
Kč na perinatologický program, zatím k dispozici 720000 Kč. 

14. Měchurová informovala o změně krajských perinatologů: za KV kraj je ve funkci prim. Nesyba, 
za liberecký kraj odešla Dr. Garajová, funkci znovu přebírá Dr. Bydžovská. 

15. Hájek informoval o odpovědi na korenspondenci s EBCOG – u nás vede těhotenskou poradnu 
specialista gynekolog porodník, nemáme funkci rodinného lékaře (GP). 

16. Měchurová informovala o odběrech pupečníkové krve – zatím má licenci jenom Cord blood 
center, který má smlouvu s několika porodnicemi v ČR. BPK má vážné finanční problémy, asi skončí 
svou činnost. 

17. Hájek informoval o dvou perinatálních konferencích, 1. se koná na Sicílii 26.-28.5.2011, pro 
mladé lékaře – rezidenty platí jednotná cena za ubytování a poplatek 500 Euro, druhá konference je 
Uruguay 6.- 8.11.2011 při příležitosti stého výročí narození C. Barcii 

18. Tématem konference SPM v roce 2012 bude vedení porodu 

19. Další schůze výboru SPM se bude konat v pátek 30.9.2011 po workshopech v rámci konference 
Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 

20. Příští konference SPM se bude konat v Českých Budějovicích – hotel Gomel, termín bude 
upřesněn 

21. Úkoly do další schůze výboru SPM 

 . Posílat Velebilovi návrhy a připomínky ke zprávě o rodičce (všichni) 

a. Hájek připraví návrh nového doporučeného postupu Vaginální operativa 

b. Unzeitig, Záhumenský, Procházka připraví návrh doporučeného postupu Dystokie 
ramének 

c. Binder připraví návrh doporučeného postupu Očkování v graviditě 

d. Měchurová bude posílat zápisy z výboru SPM, kde barevně vyznačí informace pro 
věřejnost, pošle Binderovi k zveřejnění na webu 

e. Záhumenský bude kontaktovat předsedu Sekce venerických nemocí České 
dermatovenerologické společnosti ohledně skríningu syfilis v graviditě. Současný stav (2 
náběry matka, 1 náběr pupečníková krev) 

f. Hájek zjistí okolnosti poplatku pro Evropskou perinatální společnost. 

g. Na výboru celostátní konference ČGPS v Hradci Králové se bude konfrontovat 
doporučený postup o podávání Anti D v graviditě (Calda vs Lubušký) 

h. Měchurová pošle výboru ČGPS odpověď Dr. Hornové ze SÚKLu, spolu s 
doporučeným postupem indukce a preindukce porodu se žádostí o projednání úhrady Prostin 
E2 3 mg. 

i. Binder předá poslední návrh materiálu o úhradě Duratocinu výboru ČGPS 

j. Prostudovat materiál od doc. Lubuškého, který přišel těsně před zasedáním výboru 
SPM (všichni) 

V Plzni 6.4.2011, zapsal doc. J. Záhumenský 
 


