Zápis ze zasedání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP dne 4.3.2019.

Místo: GPK VFN Praha, Apolinářská 18
Přítomni: Binder, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Velebil, a Vlk
(vědecký sekretář)
Omluven: Janků, Šimetka

1. Zahájení schůze (Kacerovský).
2. Kontrola zápisu minulého zasedání výboru (Kacerovský, Vlk).
3. Výbor SPFM odsouhlasil definitivní program konference SPFM v roce 2019. Kacerovský
informoval o počtu přihlášených účastníků a registrovaných firem (k dnešnímu dni),
generálním partnerem konference se stala firma Roche. Čtyřčlenná komise vybrala ze
zaslaných abstrakt celkem 12 sdělení k orální prezentaci v bloku „volná sdělení“. Finální
verze programu je k dispozici na webových stránkách společnosti, resp. sekce SPFM.
4. Výbor SPFM rozhodl o nutnosti změny doporučených postupů zabývajících se problematikou
mrtvého plodu. Oba dva dosud platné DP („Vedení porodu mrtvého plodu“ a „Základní a
fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu“) budou nahrazeny jedním novým DP.
Koordinátorem tvorby nového doporučeného postupu bude Procházka.
5. Binder konstatoval, že odborné hematologické společnosti se jakoukoliv cestou dosud
nevyjádřily k problematice, resp. znění DP „Antitrombotické zajištění těhotných žen podle
stupně rizika vzniku venózního trombembolismu“. Výbor proto pověřil Procházku
komunikací s těmito společnostmi se snahou schválení daného DP v souladu s doporučeními
hematologů.
6. Výbor sekce jednohlasně schválil znění odpovědi na dotaz MZ ohledně dokumentů WHO o
prepartální a peripartální péči.
7. Výbor schválil možnost skype on-line připojení pro budoucí jednání výboru členů, kteří
budou dlouhodobě pracovně v zahraničí (Šimetka, Kacerovský).
8. Binder (a Vavřinková) informovali o plánovaném uzávěru perinatologického centra Ústí nad
Labem kvůli rekonstrukci objektu porodnice. Uzávěr od 1.6.2019 by měl trvat 4-6 měsíců.
Výbor pověřil Kacerovského komunikací s vedením Krajská Zdravotní a.s., neboť zajištění
provozu včetně transportu a péče o předčasně narozené děti musí být koordinováno
komplexně v součinnosti s dalšími centry v ČR. K dnešnímu datu se zajištění péče nezdá být
dostatečně vyřešeno.

9. Pařízek informoval o stavu tvorby nových webových stránek sekce SPFM. Ty budou
zprovozněny pod doménou „perinatologie.eu“ v dohledné době. Majitelem domény je
v současnosti Pařízek (jako fyzická osoba), proto bude stránky zatím dočasně administrovat
společně s ing. Danou Benešovou. O převodu na jiného vlastníka domény se bude jednat.
Členové výboru byli vyzváni k prvním připomínkám k obsahu stránek, předběžně mailem do
2-3 týdnů od zasedání výboru.
10. Po dobu zahraničního pracovního pobytu Kacerovského bude MUDr. Jaroslav Stráník
zastupujícím perinatologem Královéhradeckého kraje.
11. Pařízek informoval, že XXXVII Konference SPFM – Štemberovy dny se v roce 2020
uskuteční v kongresovém sálu Národního muzea v Praze.
12. Další zasedání výboru bude ve čtvrtek 11.4.2019 v 15:00 hodin na zámku Valeč v místě
konání SPFM konference 2019.
zapsal MUDr. Radovan Vlk
dne 20.3.2019
schválil: doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD
dne 30.3.2019

