
Zápis ze zasedání výboru SPFM v rámci XXXV. Celostátní konference perinatologie a 
fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí 

 

12. 4. 2018 Mikulov 

Přítomni: Měchurová, Velebil, Vlk, Procházka, Ľubušký, Binder, Čepický, Pařízek 

Omluveni: Šimetka 

14:00 hod – Proběhlo jednání „starého“ výboru SPFM 

1. Doc. Měchurová seznámila po uvítání odstupující výbor s výsledky voleb do nového 
výboru SPFM. Poděkovala členům výboru, kteří nepokračují v činnosti v nově 
zvoleném výboru SPFM (Čepický, Vlk). 

2. Prezident konference SPFM v Mikulově – as. Janků seznámil výbor s přípravou a 
organizací konference.  

3. Doc. Měchurová referovala o komplikacích při přípravě a publikaci nově vydaných 
doporučených postupů připravených sekcí. 

15:00 hod – Jednání nově zvoleného výboru SPFM 

Přítomni: Měchurová, Velebil, Janků, Procházka, Ľubušký, Binder, Kacerovský, Pařízek 

Omluveni: Šimetka 

1. Po uvítání proběhla volba nového předsedy SPFM (jednání řídil předseda volební 
komise ČGPS doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.) 

2. Výsledky hlasování:  Kacerovský 5, Šimetka 3 – novým předsedou SPFM se stal doc. 
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., který následně převzal řízení schůze. 

3. Následně proběhla volba místopředsedy sekce – výsledky hlasování: Pařízek 5, 
Šimetka 3 – novým místopředsedou byl zvolen prof. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D. 

4. Výbor se dohodl, že další konání výboru bude probíhat na pražských pracovištích – 
ÚPMD a U Apolináře. Příští konání výboru bude…….  

5. Výbor se dohodl na úpravě stávajících doporučených postupů: 
a. Tromboembolická nemoc v porodnictví 
b. Příprava nového doporučeného postupu Trombofilní stavy v porodnictví  

6. Výbor konstatoval, že doporučené postupy budou i nadále publikovány v České 
gynekologii a následně volně dostupné na stránkách odborné společnosti a SPFM.  

7. Organizátorem příští konference SPFM je Kraj Vysočina a prezidentem konference je 
MUDr. R. Peschout. Téma konference je „Těhotenství ve vyšším věku“. 

8. Doc. Binder referoval o obtížné personální situaci v perinatologickém centru Most. 
9. Na základě usnesení výboru ČGPS byla komise pro jednání se Společností lékařské 

genetiky navržena ve složení – Procházka, Kacerovský, Měchurová. 

 

Zapsal: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

Dne: 23. 4. 2018 


