
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ 
MEDICÍNY (SPFM) ČGPS ČLS JEP 

7.4.2016 – ÚSTÍ NAD LABEM 

Přítomni: Měchurová, Velebil, Vlk, Binder, Pařízek, Lubušký, Procházka, Čepický, Šimetka 

Omluveni: 0 

1. Zahájení schůze a sdělení Bindera o organizačním, odborném i ekonomickém zajištění právě 
začínající konference. 

2. Druhým bodem programu byla kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Vlk), byl schválen 
bez připomínek. 

3. Poté Měchurová informovala o novinkách v IROP. V časovém horizontu cca dvou měsíců by 
měl být program spuštěn, a to i přes nepřesnosti v zadávání a pořizování některých přístrojů (například 
CTG přístroj, jehož součásti je fetální pulsní oxymetr - není k dispozici). Dle soudobého výkladu není 
předpoklad k zadání 2. výzvy IROP, výhledově by ale měla být nabídnuta „Výzva pro následnou péči“. 

4. Následně proběhla diskuse o vyhlášce o nástavbových oborech specializačního vzdělávání. 
Vzhledem ke známé situaci bylo výborem rozhodnuto o nutnosti stanovení návrhu strategie organizace 
porodnické péče v ČR do budoucna. 

5. Na žádost velkého výboru ČGPS se výbor SPFM jednoznačně vyjádřil k otázce časového 
intervalu od indikace k provedení akutního císařského řezu - akutní císařský řez musí být zahájen do 20 
minut od stanovení indikace k této operaci. Zahájením operace je myšlen úvod do anestezie. 

6. Výbor SPFM doporučuje respektovat odborné závěry vyslovené na podkladě nové klasifikace 
CTG FIGO 2015 ve všech forenzních situacích v perinatologii. 

7. Měchurová informovala o schématu algoritmu vyšetřování těhotných s rizikem nákazy virem 
Zika. Informovala též o chystaném odborném semináři na toto téma, který se bude konat dne 28.4.2016 
v 15:00 hod. v sídle ČLK, Lékařská 2, Praha 5. 

8. Výbor jednal o vhodnosti zpracování nových odborných doporučených postupů, resp. o revizi 
některých z nich. Postupně by měly být vytvořeny a obhájeny tyto DP (s předběžným návrhem autorů 
doporučeného postupu): Předčasný porod (Kacerovský, Pařízek, Velebil, Měchurová), Těhotenská 
cholestatická hepatóza (Binder, Pařízek), ), Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické 
nemoci plodu a novorozence - HDFN (Lubušký, Procházka). Ve druhé vlně pak DP: Analgézie a 
anestézie v porodnictví (Pařízek), Herpes v graviditě (Záhumenský, Mašata), Hypertenze v těhotenství 
(Vlk, Měchurová). 

9. Byly stanoveny termíny a místa konání následujících konferencí Sekce perinatologie a 
fetomaternální medicíny (SPFM) pro roky 2017 a 2018. Příští rok bude konference pořádána ve dnech 
6.-8.4.2017 v Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech, rok poté ve dnech 12.-14.4.2018 v hotelu 
Galant v Mikulově. 

10. Hlavním odborným tématem konference roku 2017 bude „Předčasný porod“. 

11. Datum dalšího výboru byl předběžně stanoven na pondělí 19.9.2016. Čas a místo budou 
upřesněny. 

zapsal  
MUDr. Radovan Vlk 
 


