Zápis ze schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
ČGPS ČLS JEP

Datum: 23.září.2019 (Praha, VFN).
Přítomni: Pařízek, Velebil, Měchurová, Binder, Janků, Procházka, Lubušký, Vlk
Omluveni: Šimetka, Kacerovský
Krajští perinatologové: Vavřínková

1.
Pařízek – uvítání a kontrola úkolů z minulého výboru
2.
Pařízek informoval o novinkách ohledně nové domény SPFM (perinatologie.eu).
Současné problémy s připojením přes některé prohlížeče Pařízek prověří u správce webových
stránek.
3.
Výbor podrobně připomínkoval a poté i schválil aktualizaci DP „mrtvý plod“. V textu byly
zohledněny požadavky neonatologů. Aktualizovaný DP předloží Lubušký výboru Sekce
ultrazvukové diagnostiky ČGPS a po předpokládaném schválení touto sekcí bude DP
připraven k prezentaci velkému výboru ČGPS.
4.
Nový návrh DP „Profylaxe TEN v těhotenství“ byl předložen hematologům k případným
připomínkám. Procházka znovu zkontaktuje oslovené hematology s prosbou o spolupráci.
Pařízek ještě ukáže připravovanou verzi anesteziologům. Na příštím zasedání výboru SPFM
by měli být připomínky diskutovány.
5.
Janků doporučuje revizi starších DP naší odbornosti. Ideální by bylo provést aktualizace DP
starších 5 let. U jednotlivých DP navrhuje zvážit buď aktualizaci anebo zrušení staré verze,
podle shody členů výboru. Starší, již neplatné/zrušené verze DP budou umístěny na webových
stránkách k nahlédnutí, a to v jasně označeném, odděleném souboru - Archiv.
Obdobně budou odděleny odborná stanoviska SPFM.
6.
V této souvislosti výbor odhlasoval vznést požadavek velkému výboru ČGPS o opětovném
jmenovitém uvádění autorů DP v textu dokumentů.
7.
Janků představil starší verze DP vhodné k aktualizaci. Předběžně se členové výboru shodli na
následujícím postupu (v závorce je vždy uveden navrhovaný odborník zodpovědný za
aktualizaci DP).

Jednotlivé doporučené postupy (od roku 2009):
Interpretace fetálního kardiotokogramu FIGO 1986
– starý DP zrušit. (pozn.: o vhodnosti vytvoření nového DP o antepartálním hodnocení
kardiotokogramu výbor teprve rozhodne).
Hypertenze v graviditě
– starý DP zrušit.
Nový DP je již k dispozici.
Herpes genitalis v graviditě
– DP aktualizovat (Mašata, Pařízek)
Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu
– starý DP zrušit.
Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků
– starý DP zrušit.
Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
– DP aktualizovat, i název (Lubušký, Vlk).
Diagnostika a léčba streptokoka skupiny B v těhotenství
– DP aktualizovat (Měchurová).
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
– DP aktualizovat (Lubušký).
Vedení porodu vícečetného těhotenství
- DP aktualizovat, resp. sjednotit s dalšími DP týkajícími se vícečetného těhotenství (např.
prenatální péče) (Vlk, Krofta).
Peripartální život ohrožující krvácení
- starý DP zrušit. Nový DP je již k dispozici.
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze
– DP aktualizovat (Janků).
Provádění extrakce plodu uloženého v poloze koncem pánevním
– starý DP zrušit.
Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním
– DP aktualizovat (Hruban, Procházka, Velebil).
Péče o ženy se závažným porodnickým poraněním hráze
– DP aktualizovat (Kališ).
Očkování v těhotenství
– DP aktualizovat (Binder).
Extrakce plodu kleštěmi
– starý DP zrušit. Nový DP je již k dispozici.
Extrakce plodu vakuumextrakcí
– starý DP zrušit.
Nový DP je již k dispozici.
Dystokie ramének
– DP aktualizovat (Hruban, Procházka, Křepelka).
Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve druhé době porodní
– DP aktualizovat (Vlk, Čepický, Janků).
Aplikace kortikosteroidů
– starý DP zrušit.
Tokolýza
– starý DP zrušit.
Současné názory na management odtoku plodové vody
– starý DP zrušit.

Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče - starý DP zrušit. Nový DP
je již k dispozici.
Podmínky, za kterých lze akceptovat porod do vody
– starý DP zrušit.
Zásady pro poskytování porodní péče v ČR
– starý DP zrušit.
Vedení porodu mrtvého plodu
– starý DP zrušit.
Nový DP se připravuje.
Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu
- starý DP zrušit.
Těhotenská cholestatická hepatóza
- starý DP zrušit. Nový DP je již k dispozici.
Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. - 22. týdnu
těhotenství
- starý DP zrušit.
Nový DP je již k dispozici.
HELLP syndrom, diagnostika a léčba
DP aktualizovat (Šimetka,Vlk).
Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství
- starý DP zrušit.
Gestační diabetes mellitus
- starý DP zrušit.
Nový DP je již k dispozici.
Na příští výbor si všichni členové projdou DP a přednesou případné další návrhy ohledně
aktualizace, event. zrušení starších verzí DP. Za prioritu v nutnosti aktualizace považují
členové výboru DP o růstové restrikci plodu.
8.
Pařízek informoval o procesování „Vzdělávacího programu nástavbového oboru perinatologie
a fetomaternální medicína“.
9.
Pařízek, Velebil, Janků informovali členy výboru o návrhu sběru dat a diskusi s ÚZIS ohledně
mateřské mortality. Principem alternativní registrace mateřské mortality (MMR) v ČR by byl
průnik množin:
• list o prohlídce zemřelého (LPZ), věkové ohraničení ženského pohlaví (12 -55 let)
• identifikace těhotných žen zdravotními pojišťovnami (příslušné kódy)
• identifikace mimoděložních těhotenství zdravotními pojišťovnami (příslušné kódy)
• identifikace spontánní abortů zdravotními pojišťovnami (příslušné kódy)
• identifikace umělých ukončení těhotenství zdravotními pojišťovnami (příslušné kódy)
Další informace budou prezentovány na následujícím zasedání výboru.
10.
Pařízek podrobně informoval o zajištění, organizaci a předběžném programu nadcházející
konference SPFM, která se bude konat v Praze ve dnech 2.4.- 4.4.2020. Hlavní téma
konference je „Kde jsme a kam jdeme“. Byl prezentován první návrh vyzvaných témat a
řečníků. Prezidentem konference bude Pařízek, viceprezidentem Kacerovský, předsedou

vědecké rady Procházka. Za výběr abstrakt bude zodpovědná komise: Měchurová,
Procházka, Šimetka.
11.
Mezi členy výboru proběhla diskuse nad tématem možného uvedení nového signálního
výkonu „vedení fyziologického porodu porodní asistentkou“, resp. nad sporným významem
jeho vytvoření. I když původně SPFM vydala souhlasné stanovisko vůči návrhu MZ ČR
(Pařízek návrh rozeslal všem členům výboru), tak Velebil informoval, že výbor ČGPS
s tvorbou tohoto nového registračního listu/kódu nesouhlasí.
12.
Příští schůze výboru SPFM je naplánována na 4.listopadu 2019 v 10:00 hod., opět ve
VFN Praha (Apolinář).

Zapsal: Vlk

