Zápis ze zasedání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP dne 3.12.2018.
Místo: GPK VFN Praha, Apolinářská 18
Přítomni: Binder, Janků, Kacerovský, Měchurová, Pařízek, Velebil a Vlk (vědecký sekretář)
Omluven: Ľubušký, Procházka, Šimetka
Host: Bydžovská (Liberec)

1. Zahájení schůze (Kacerovský).
2. Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Kacerovský).
3. Výbor SPFM odsouhlasil zvýšený registračních poplatků na konferenci SPFM o 100 Kč.
4. Kacerovský referoval o limitovaných možnostech zvýhodnit registrační poplatek pro porodní
asistentky na konferenci SPFM v roce 2019. Výbor SPFM se dohodl, že registrační poplatky pro
porodní asistentky budou v roce 2019 stejné jako pro lékaře. Výbor SPFM se dohodl, že na
konferenci SPFM v roce 2019 nebude samostatný blok pro porodní asistentky.
5. Výbor SPFM zkompletoval odborný program na konferenci SPFM v roce 2019.
6. Výbor SPFM schválil DP s upraveným názvem „Management hypertenzních onemocnění
v těhotenství“.
7. Kacerovský informoval o žádosti prim. MUDr. Trhlíka o změnu regionálního perinatologa ve
Zlínském kraji (Dr. Henčlové místo Dr. Adamíka). Výbor SPFM tuto změnu odsouhlasil.
Regionálním perinatologem ve Zlínském kraji se stává MUDr. Marcela Henčlová.
8. Výbor schválil úpravu stávajících doporučených postupů „Zásady dispenzární péče ve
fyziologickém těhotenství“ a „Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče“ pro
předložení těchto DP velkému výboru ČGPS.
9. Připravený DP „Antitrombotické zajištění těhotných žen podle stupně rizika vzniku
tromboembolické nemoci“ čeká na vyjádření odborného stanoviska hematologických společností.
10. Výbor sekce SPFM byl opakovaně požádán velkým výborem ČGPS o vyjádření k překladu
odborných dokumentů WHO o peripartální a intrapartální péči. Předseda akreditační komise Doc.
Unzeitig žádá SPFM o vyjádření k dokumentu či jeho sporným bodům. Členové výboru SPFM se
shodli, že k dokumentu bude prvotně připraven pouze obecný komentář, který do příštího zasedání
výboru zpracují Pařízek a Janků.
11. Kacerovský informoval o dotazu MZ ohledně doporučení podání kyseliny listové v těhotenství.
Výbor potvrzuje, že toto doporučení není obsaženo v žádném DP odborné společnosti.

12. Výbor jednomyslně schválil změnu internetových stránek odborné sekce SPFM ČGPS.
Struktura stránek bude změněna pod doménou perinatologie.info (Pařízek).
13. Příští výbor se bude konat v únoru 2019, termín bude upřesněn.

zapsal MUDr. Radovan Vlk, dne 1.1.2019.
schválil: doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD
dne 10.1.2019

