Zápis ze zasedání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP dne 5.11.2018.

Místo: GPK VFN Praha, Apolinářská 18
Přítomni: Binder, Janků, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Velebil a
Vlk (vědecký sekretář)
Omluven: Šimetka
1. Zahájení schůze (Kacerovský).
2. Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Vlk).
3. Kacerovský informoval o žádosti Dr. Henčlové o změnu regionálního perinatologa ve
Zlínském kraji za Dr. Adamíka. Výbor SPFM tuto změnu neodsouhlasil. Žádost o změně na
pozici regionálního perinatologa musí být podána primářem nebo přednostou krajského
pracoviště.
4. Kacerovský referoval o schůzce s generálním ředitelem Krajské zdravotní, a.s. ing. Fialou o
budoucnosti perinatologického centra Most. Ing. Fiala vyjádřil za Krajskou zdravotní, a.s.
maximální podporu a zájem o zachování perinatologického centra Most.
5. Kacerovský informoval o neúspěšném jednání s prof. Michalem o přenechání či prodeji
domény perinatologie.cz. Výbor SPFM souhlasil s přenesením stránek SPFM na jinou
doménu.
6. Kacerovský informoval o žádosti České neonatologické společnosti o změně v doporučeném
postupu „Vedení porodu mrtvého plodu“. Česká neonatologická společnost žádá o vynechání
odstavce o nepřerušení pupečníku po porodu mrtvého plodu. Výbor SPFM se změnou
souhlasil.
7. Binder předložil výboru SPFM kopii dopisu vedoucího Perinatologického centra Ústí nad
Labem Dr. Gerycha řediteli Nemocnice Žatec. V dopise žádá o neobnovení provozu
porodnice v Nemocnici Žatec. Výbor SPFM dopis podpořil.
8. Výbor SPFM schválil nominaci Kacerovského, Pařízka a Janků do Akreditační komise
nástavbového oboru Perinatologie a fetomaternální medicína za SPFM.
9. Kacerovský informoval o jeho dvouleté odborné stáži na prestižním pracovišti v USA.
Vedením SPFM bude po dobu jeho nepřítomnosti pověřen místopředseda sekce SPFM
Pařízek.

10. Pařízek a Janků informovali o aktivitách MZ ČR ohledně vybudování „porodních domů“
v Praze, resp. v Brně. Situace není jednoznačná a jasná, ale v brzké budoucnosti lze očekávat
tlak podporující vybudování porodních domů.
11. Vlk referoval o přepracování bodů 9.1. a 9.2. DP „Hypertenze v těhotenství“ v souladu
s doporučeními výborů Sekce ambulantních gynekologů a Sekce nemocničních gynekologů a
porodníků. Připomínky byly zohledněny a upravený kompletní dokument bude předložen ke
schválení velkému výboru SPFM v lednu 2019.
12. Výbor se věnoval revizím některých doporučených postupů. Výbor schválil revize DP
„Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče“ a „Gestační diabetes mellitus“.
Aktualizovaný DP „Zásady dispenzární péče v těhotenství“ bude upraven Lubuškým
k předložení výboru SPFM na příštím zasedání v prosinci 2018. Aktualizovaný DP týkající se
růstové restrikce plodu bude podstoupen dalším sekcím, neboť by se mělo jednat o jejich
konsensuální stanovisko. Na příští zasedání výboru SPFM budou pozvání zástupci Sekce
ambulantních gynekologů, Sekce ultrazvukové diagnostiky a Sekce nemocničních
gynekologů a porodníků.
13. Kacerovský vyzval členy výboru k zamyšlení se nad nově vznikajícím dokumentem (DP)
s tématikou tromboembolické nemoci, trombofilií a antitrombotickým zajištěním těhotných
žen podle stupně rizika vzniku tromboembolické nemoci. Členové mohou předkládat náměty
ohledně struktury a koncepce tohoto nově vznikajícího DP. Na příštím výboru budou
připomínky zohledněny a oponovány.
14. Výbor se usnesl nad základními body programu dubnové Celostátní konference sekce SPFM
roku 2019. Hlavní téma konference: „Těhotenství ve vyšším věku“ bude podpořeno zvanými
řečníky. Úvodní workshop konference bude mít název „Hypoxie plodu“. Volná sdělení bude
možné zasílat do 31.1.2019 s tím, že stanovená komise (Měchurová, Kacerovský, Procházka,
Šimetka) vyhodnotí kvalitu příspěvků během února 2019.
15. Další zasedání výboru bude v pondělí 3.12.2018 v 10:00 hodin opět na GPK VFN Praha.

zapsal MUDr. Radovan Vlk
dne 11.11.2018
Schválil: doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD
dne 12.11.2018

