
Zápis ze zasedání výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS ČLS JEP  

konané v ÚPMD Praha dne 15. 1. 2018   

 

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

Omluven:  Procházka    

Host:  Janků (Brno)  

 

1. Zahájení schůze (Měchurová). 

2. Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Vlk), zápis byl schválen bez připomínek.  

3. Měchurová a Janků představili definitivní program letošní konference SPFM (Mikulov, duben 
2018). Hlavním tématem konference zůstává: Hematologická a kardiovaskulární onemocnění 
v těhotenství.  Program konference byl výborem schválen s minimálními úpravami. 

4. Registrace abstrakt (aktivních sdělení) na konferenci byla uzavřena dne 15. 1. 2018. Výběr abstrakt 
a jejich zařazení do programu mají na starosti členové výboru: Šimetka, Binder, Měchurová.  

5.  Měchurová předložila návrh termínu konference SPFM pro další rok: 12. - 13. 4. 2019. Pořádání 
konference bude mít na starost kraj Vysočina. O místu konání konference a dalších organizačních 
záležitostech bude jednáno na dalším zasedání „nového“ výboru (dne 11. 4. 2018).  

6. Členové výboru SPFM se shodli na vhodnosti vytvoření obecného úvodu k doporučeným postupům 
sekce, který by zdůraznil fakt, že „doporučené postupy sekce SPFM se zabývají výhradně odbornou 
medicínskou problematikou“. V daném čase se však jedná pouze o podnět pro „nový“ výbor SPFM.  

7. Členové výboru diskutovali o vyhlášce o nástavbových oborech. Pro obor „perinatologie“ 
doporučuje výbor délku postgraduálního vzdělávání po dobu 2 let (součástí tohoto dvouletého 
období bude tříměsíční stáž na pracovišti s EAPM akreditací).   

8. Velebil předložil návrh o vstupu sekce SPFM za člena EAPM. Výbor vstup doporučuje (sekce bude 
vystupovat pod názvem „Czech Society of Perinatalogy and Fetal Medicine“).  

9. Vlk předložil aktualizovanou verzi doporučeného postupu „Hypertenze v těhotenství“.  Členové 
výboru se opět v diskusi vyjádřili k jednotlivým bodům DP. Na příští schůzi výboru bude předělána a 
zjednodušena hlavně struktura DP (Vlk) a vytvořen grafický algoritmus vyšetřování, resp. 
managementu hypertenze v těhotenství (Lubušký, Vlk).  

10. Pařízek předložil doporučený postup „Analgezie v porodnictví“. Členové výboru měli k této první 
verzi četné připomínky, zejména k bodům o kontinuitě sledování stavu matky a plodu. O dalším 
zpracování textu s nutností shody s anesteziology bude Pařízek informovat na následující schůzi 
výboru.  

11. Datum dalšího výboru byl stanoven na pondělí 12. 2. 2018 v 10:00 hod., ÚPMD, Praha.  

 

zapsal: MUDr. Radovan Vlk    


