
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP 

ŠPINDLERŮV MLÝN, 9.4.2014 

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

Omluveni: 0 

Zápis je veden od počátku zasedání nově zvoleného výboru, po rozloučení se starými členy výboru. 

1. Prvním bodem programu nového výboru bylo jmenování předsedy výboru perinatologické 
sekce. Tajným hlasováním byla zvolena předsedkyní doc. Měchurová, místopředsedou pak prim. 
Velebil. As. Vlk byl pověřen vedením zápisů schůzí výboru Sekce. v 

2. Doc. Měchurová informovala o novém věstníku MZ, o reakreditaci perinatologických pracovišť – 
bylo ustanoveno 12 Perinatologických center intenzivní péče a 11 Perinatologických center intermediární 
péče. Proběhla diskuse nad tímto rozhodnutím – počty center jsou nyní dány MZ a jsou konečné. 

3. Následně proběhlo oznámení o nových členech v řadách regionálních perinatologů: za plzeňský 
region byl jmenován Dr. Korečko, za Střední Čechy Doc. Pařízek, za Karlovy Vary prim. Semerádt. 

4. Dr. Velebil informoval a to již opakovaně o tíživé situaci ohledně hlášení a sběru dat mateřské 
úmrtnosti. Současný stav získávání informací o jednotlivých případech mateřských úmrtí neumožňuje 
dělat jakoukoliv smysluplnou statistiku, a tudíž i vyvodit závěry, trendy a případná doporučení. 

5. Proběhla diskuse ohledně uznaného kódu pro vedení porodu porodní asistentkou. Doc. Pařízek 
důrazně navrhl nutnost změny kódování – aktivita na MZ. Dnes má porod stejné finanční ohodnocení, ať 
jej vede porodní asistentka nebo lékař, ale jiné kódové hodnocení. Navíc jsou přiznány dva ambulantní 
kódy pro porodní asistentky, ale jsou podmíněny indikací lékaře. 

6. Doc. Procházka informoval o závěrech konference v Berlíně ohledně nového doporučení o 
diagnostice a léčbě gestačního diabetu (na podkladě závěrů HAPO studie). Diskuse mezi všemi členy 
výboru dala podnět k zamyšlení se nad změnami a k vytvoření nového doporučeného postupu. Doc. 
Pařízek navrhl a slíbil zaslání připravených odborných článků jeho pracoviště členům výboru. Na 
doporučeném postupu by měl pracovat tým (Procházka, Vlk, Pařízek + diabetologové). 

7. Krátce bylo diskutováno o nových možnostech predikce preeklampsie. Podklady budou 
připraveny na další výbor sekce (Vlk, Procházka). 

8. Doc. Měchurová informovala o problému s nedostatkem některých léků, konkrétně hlavně 
penicilinu (PNC G, Slovensko). Distribuce léku je již zajištěna. 

9. Dlouze bylo diskutováno ohledně formulace doporučení a klinické aplikace prevence Rh-
izoimunizace. Dr. Čepický navrhnul vypracovat „srozumitelný“ výklad doporučeného postupu, ostatní 
souhlasili. Výklad bude připraven k příštímu výboru (Lubušký). 

10. Na podkladě zrušení Sekce fetální medicíny a v souladu se systémem postgraduálního 
vzdělávání bylo navrženo změnit název sekce zabývající se komplexně porodnickou problematikou na 
název nový, a to Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP (zkratka SPFM). 
Členové výboru souhlasí. Návrh bude procesně předložen k posouzení výboru ČGPS. 

11. Bylo navrženo místo konání, datum a nosné téma příští konference Sekce. Konference se 
uskuteční v dubnu 2015 v Liberci. Navržené téma „Screening nejčastějších těhotenských patologií“ – o 
tématu a struktuře konference bude rozhodnuto na příštím zasedání výboru. (Následující konference by 
měla být roku 2016 v Ústí n.L.) 

12. Datum příštího výboru nebylo ještě ustanoveno, předběžně je navržen termín na září 2014. 
Elektronickou cestou bude konkrétní termín navržen a domluven (Měchurová). 

13. Poté proběhla ještě krátká diskuse nad potřebou aktualizovat některé doporučené postupy, 
resp. některé nové vytvořit. Návrhy doporučení jsou: diabetes (Procházka, Vlk, Pařízek, Andrlová, Krejčí, 
Andělová), analgezie a anestezie (Pařízek + ARK), sepse v porodnictví ?, IUGR ?, hypertrofický plod ?. 
Prioritou je diabetes, o ostatních tématech se rozhodne na příští schůzi výboru. 

14. V posledním bodě programu předložila doc. Měchurová návrh na možné ocenění některých 
starších členů výboru a známých českých perinatologů formou čestného členství perinatologické sekce. I 
s úctou k největšímu perinatologovi naší doby, jedinému čestnému členovi sekce prof. Štemberovi, byl 
návrh pro udělování dalších členství členy výboru odmítnut. 

15. Závěrem popřála novému výboru jeho staronová předsedkyně doc. Měchurová mnoho úspěchů 
i klidné spolupráce v další společné činnosti. 

zapsal  
as. MUDr. Radovan Vlk 
 


