Zápis ze schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
ČGPS ČLS JEP
Datum: 20. května 2019
Přítomni: P. Velebil, A. Měchurová, T. Binder, A. Pařízek, M. Procházka, P. Janků
Omluveni: M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Kacerovský, R.Vlk
Krajští perinatologové: K. Huml, J. Semerádt
1.
Pařízek – uvítání, kontrola zápisu.
2.
Řešení/dokončení doporučených postupů (dále také DP) „Mrtvý plod“ a „Profylaxe
TEN v těhotenství“ odloženo na příští výbor Sekce. Procházka kontaktuje znovu
hematology prof. Penku a doc. Dulíčka.
3.
Projednávány návrhy nových doporučených postupů, infekce a např. anemie
v těhotenství, výbor se shoduje na zařazení těchto témat na příští konferenci.
4.
Janků doporučuje revizi starších DP. Na příští výbor si všichni členové projdou DP a
přednesou své návrhy ohledně revize, event. vyřazení starších verzí.
5.
Výbor projednal uplynulou konferenci SPFM ve Valči. Výtky byly ke kapacitě hotelu
(nedostatek jednolůžkových pokojů). Sponzoři se nemohli účastnit akce ve „wellness
hotelu“, vyskytly se chyby v tištěném materiálu, o přestávkách byly v prezentační
smyčce odkazy na perinatologie.org místo na perinatologie.eu.
6.
Huml navrhuje, zda by vyzvané přednášky neměli přednášet i jiní přednášející
s úlevou na kongresových poplatcích. Výbor namítá, že by to bylo finančně obtížně
realizovatelné. Výběr přednášejících na příští konferenci bude upřesněn.
7.
Diskuse o stránkách perinatologie.eu. V některých prohlížečích se primárně otevírají
stránky perinatologie.cz. Pařízek zjistí, co stojí za problémem a podá informaci,
kterak záležitost technicky řešit.
8.
Hlasování Doodle. Termín příštího výboru nejprve zasílat pouze členům výboru a
termín bude poté oznámen krajským perinatologům.

9.
Konference 2020. Pařízek informoval o přípravě konference SPFM v roce 2020.
Konference je zajištěna v Národním Muzeu. Programově by se jednalo o „key-note
lectures“ na jednotlivá témata perinatologie formou názoru expertů. Témata se
připraví na příští výbor (např. indukce porodu, podání kortikoidů apod.) Na webu
perinatologie.eu bude IT připravena anketa s tématy a podle zájmu bude sestaven celý
program konference.
Janků upozornil, že přednášky neonatologů nebyly pro posluchače zajímavé, proto je
potřeba změnit strukturu konference. Navrhuje zařadit např. „transfer in a ex utero“,
novinky v resuscitaci novorozence, rostoucí počet HIE v ČR, klesající počet
„chlazení“.
Ke sběru perinatologických ukazatelů je shoda všech členů výboru, že vedle
hmotností kategorie by měly být přiřazeny i gestační týdny. Velebil k tomuto dodává,
že, pokud chceme sledovat i FGR, je nutné používat při hodnocení oba parametry, a
že budoucnosti jsou pouze individuální perinatální data. Bylo konstatováno, že při
odesílání dat z jednotlivých nemocničních informačních systémů do ÚZIS není
kontrolována jejich kvalita, Nemocničních informačních systémů v naší zemi je celá
řada a jsou různě kvality.
Zkvalitňování přenosu dat je přesto úlohou každého poskytovatele těchto informací.
Závěr k diskusi o datech: Velebil, Janků a Semerádt budou hledat návrh systémového
řešení k usnadnění činnosti poskytovatele ve věci zadávání, odesílání a controllingu
odesílaných perinatologických dat.
10.
Vzdělávací program specializace perinatologie a fetomaternální medicína. Členové
výboru pro prostudování materiálu mají následující připomínky - je nutná
úprava/aktualizace literatury (zdroje ne starší 10 let), doporučeno odstranit pro nízkou
frekvenci patologií (indikace k peripartální hysterektomii) povinnost absolvovat
řešení 5 peripartálních hysterektomií, PCI a PCIM a EBCOG 21 měsíců a 3 měsíce
EAPM resp. subspecializace pro perinatální a fetomaternální medicínu EBCOG.
Výbor se shodnul, že počty výkonů by neměly být dány taxativně a Velebil
doporučuje pouze odkaz na vyhlášku MZd ČR o perinatologických centrech.
11.
Pařízek otevřel problematiku prezentace výsledků sběru perinatologických dat.
Způsob prezentace a jejich statut bude upřesněn na příštím výboru ČGPS. Výbor
sekce SPFM navrhuje, aby tato data pro jejich použití byla uvolňována (internetové
stránky Sekce a ČGPS) se souhlasem Velebila.
12.
Autorství doporučených postupů. Výbor Sekce nesouhlasí s publikací DP bez autorů.
13.
Mateřská mortalita. Pařízek informoval výbor Sekce o jednání s náměstkem ministra
pro legislativu (dr. Policar). Vedla se diskuze nad legislativou pro samostatnou
činnost porodních asistentek v Centrech porodní asistence. Neplánovaně se
diskutovala insuficience legislativy pro povinné hlášení mateřské mortality, resp. co
nejrychlejší nápravu zrušené vyhlášky ministra zdravotnictví. Vznikl návrh
zaznamenávat úmrtí těhotné/nedělky do Listu o prohlídce zemřelého.

Výbor ukládá Pařízkovi organizaci schůzky na MZd ČZ k této problematice – ve
složení Pařízek, Velebil, Janků.
14.
Tisková konference k výsledkům perinatologie za uplynulé období bude 29.5. 2019
v 9,00 hod, přednášející za SPFM : Velebil, Pařízek.
15.
Bylo diskutováno mediální vystupování prof. A. Roztočila, zejména pak v článku
Porod doma. Zbytečný risk? (Právo 18.5. 2019). Výbor konstatuje, že nemůže
souhlasit s některými jeho tvrzeními uvedenými v článku, a distancuje se od nich.
Výbor rovněž nesouhlasí s vystoupením a tvrzeními, které prof. A. Roztočil
prezentoval na konferenci SPFM ve Valči.
16.
Různé :
A. Měchurová navrhuje při pozvánce na další výbor rozeslat zápis z minulého výboru.
Procházka rozešle i se svým komentářem připomínky k DP SLG k provádění
screeningu v I. trimestru všem členům výboru Sekce.
17.
Termín příštího výboru 23. září 2019
Zapsal: M. Procházka

