ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ
MEDICÍNY (SPFM) ČGPS ČLS JEP
9. 10. 2017
Přítomni: Měchurová, Velebil, Pařízek, Ľubušký, Čepický, Binder, Vlk, Šimetka
Omluveni: Procházka
1.
Zahájení schůze (Měchurová)
2.
Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Měchurová)
3.
Stav rozpracování témat k tvorbě (nebo revizi) doporučených postupů pro rok 2017/2018:
a.
Zahájení schůze (Měchurová)
b.
Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Měchurová)
c.
Stav rozpracování témat k tvorbě (nebo revizi) doporučených postupů pro rok
2017/2018:
a.
Analgezie a anestezie v porodnictví (Pařízek, multioborový konsensus): autor
ve spolupráci s anesteziology předloží DP do Vánoc k oponentuře (nyní se s kolegy
zabývá problematikou PŽOK)
b.
Život ohrožující krvácení v porodnictví, revize (Pařízek, Binder, multioborový
konsensus): proběhlo přečtení návrhu, diskuse, navrženy drobné změny. Pařízek
změny zakomponuje a zajistí dokončení materiálu prof. Černým
c.
Roztroušená skleróza a těhotenství (Hanulíková, Binder, Vlk, Šimetka,
neurologové): dokument je téměř připraven ve formě dlouhé verze, bude posláno
Binderovi, Šimetkovi, Měchurové. Z materiálu se následně vytvoří krátká verze.
Materiál bude publikován primárně v ČG
d.
Hypertenze v těhotenství, revize (Vlk, Měchurová, Šimetka, Procházka,
Lubušký). Výbor se dohodl na struktuře DP, dlouhá verze vzhledem k obsáhlosti
tématu nebude (vyšla monografie), bude jen krátká. Vlk rozdělí jednotlivé kapitoly mezi
spoluautory.
Všechny materiály nových (revidovaných) DP budou rozeslány výboru do 16.11.2017!!!
d.
Podnět Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k výboru
ČGPS na zvážení DP ohledně podání oxytocinu:

•

výbor SPFM se dohodl, že DP k podání oxytocinu nebude vytvářet a
doporučuje výboru ČGPS toto vyjádření: „ČGPS i SPFM nedoporučují vytvořit
samostatný doporučený postup ohledně jednoho konkrétního léčebného přípravku.
Průběh každého jednotlivého porodu je individuální záležitostí a je nutno jej v jeho
variabilitě i tak posuzovat“.
e.
Pařízek informuje, že chystá dokumenty ohledně IS k porodu – problematiku bude
přednášet na sjezdu ČLK, dostane prostor i na konferenci SPFM.
f.
Velebil informuje, že budou nová doporučení WHO k porodu – lze z nich vycházet při
stanovení nepodkročitelného minima péče ve zdravotnických zařízeních.
g.
Šimetka navrhuje oživit loňský návrh Čepického na hlavní téma konference SPFM
2019 „Lékařské vedení porodu“ a to po obšírné diskusi všech členů výboru ohledně situace v
porodnictví.
h.
Žádost výboru ČGPS, aby se výbor SPFM vyjádřil k využití perinatálních tkání
(pupečník, amnion, placenta) a pupečníkové krve společností Prime-Cell/Hybridní banky:
výbor SPFM se k tomuto nemůže vyjádřit, protože výbor ČGPS už své stanovisko formuloval.
Výbor SPFM toto bere na vědomí.
i.
Plánování konference SPFM 2018 s názvem „Kardiovaskulární a hematologická
onemocnění v porodnictví“. Rámcově byl stanoven program, časy, přednášky a většina
přednášejících.
j.
Dopis kardiologické společnosti (MUDr. Krejčí): Koncept spolupráce bude představen
na konferenci SPFM včetně kontaktů na spolupracující kardiologická centra. Do té doby bude
publikována problematika peripartální kardiomyopatie a návrh péče v některém z našich
časopisů.
k.
Novým perinatologem Ústeckého kraje byl zvolen Tomáš Binder

l.
Pařízek informuje o 2 případech MÚ ze Středočeského kraje.
m.
Nový pohřební zákon – Měchurová pošle výtah ze zákona členům výboru, celý zákon
byl již členům zaslán.
n.
Příští výbor SPFM se bude konat dne 27.11. 2017 od 10 hodin v ÚPMD.
zapsal
Ondřej Šimetka

