ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPFM
PRAHA, 28.11.2016, ÚPMD
Přítomní: Měchurová, Velebil, Binder, Pařízek, Šimetka, Vlk, Omluveni: Procházka, Čepický, Lubušký
Hosté: Bydžovská, Janků, Korečko, Šimják, Krejčí, Krofta
1. Kontrola zápisu
2. Prezentace MUDr. Šimjáka – výsledky dotazníkové studie GDM ohledně zjištění stavu
probíhajícího GDM screeningu. Výsledky jednoznačně podporují stanovisko, že by DP GDM
měl být dále prodloužen. Toto stanovisko bude Měchurová tlumočit na výboru ČGPS.
3. Velebil: informace o soudu ve Štrasburku – hlasování skončilo 12:5 ve prospěch ČR. Proti ČR
bylo Estonsko, Kypr, Turecko, Maďarsko, Švýcarsko.
4. Informace Měchurové ohledně dopisu výboru o neschválení podpory SFPM a ČLK Konferenci
porodních asistentek pořádané Domem u Čápa.
5. Měchurová tlumočí opakované stanovisko výboru ČGPS: EKG v graviditě nepatří mezi
povinná vyšetření. Výbor SPFM bere na vědomí. Měchurová rozešle regionálním
perinatologům.
6. Sekce: SUD, SPFM a SSG byly požádány výborem ČGPS k vyjádření stanoviska k metodě
sFlt/PlGF – zadání je nejasné: máme formulovat stanovisko a indikační schéma k odběrům
sFlt/PlGF – screeningu v I. trimestru a časné detekci PE. Vznikla bouřlivá diskuse, situace
ohledně důvodu takového požadavku je nepřehledná a nejasná, byla iniciována
nestandardní cestou přes výbor ČGPS. Výsledkem je dohoda, že stanovisko připraví skupina
Vlk, Šimetka, Lubušký a pošle výboru k diskusi. Vedoucím skupiny je Vlk.
7. DP ICP: materiál mírně upraven a schválen výborem. Měchurová bude prezentovat na výboru
ČGPS.
8. Diskuse k DP PROM připraveného Kacerovským – připomínky budou tlumočeny
Kacerovskému k úpravě.
9. DP předčasný porod – práce pokračují, jedná se o pracovní verzi. Na DP bude dále pracovat
Pařízek a Kacerovský, byly dány připomínky ohledně fibronektinu, cerkláže a další.
10. Výbor připravuje program konference 2017. Workshop na téma problematiky perinatálního
úmrtí je připraven. Bude rozeslán do center.
11. Výbor potvrzuje, že i v roce 2017 podporuje umístění přednášek na e-learning na stránkách
SNGP. Měchurová bude informovat agenturu BOS.
12. Šimetka informuje o zájmu firmy Alexion podpořit konferenci SPFM – kontakty budou
předány Měchurové.
13. Šimetka informuje o skutečnosti, že se vyskytly problémy s přihlášením do SPFM. Velebil
nemá takové informace. Měchurová prověří.
14. Měchurová předá na výbor ČGPS informaci o stanovisku Uhra ohledně časových podmínek k
provedení SC.
15. Pařízek informuje o přípravě webových stránek k domácím porodům, Měchurová
informovala o plánované databázi.
16. Dále probíhá neformální diskuse k problematice domácích porodů, někteří perinatologové
referují konkrétní případy z regionů.
17. Datum příštího výboru SPFM – 16.1. v 10 hodin, Praha, ÚPMD

Zapsal Šimetka

