Zápis ze schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
ČGPS ČLS JEP
Datum: 4. listopadu 2019 (Praha, VFN).
Přítomni: Měchurová, Velebil, Vlk, Procházka, Ľubušký, Binder, Čepický, Pařízek, Janků
Regionální perinatologové: Vavřinková, Stráník, Groserová
Omluveni: Šimetka, Kacerovský
1.
Pařízek uvítal přítomné hosty a seznámil s programem dnešní schůze
2.
Procházka, Ľubušký referovali o situaci z jednání se SLG. Jednání, které bylo původně
plánováno na říjen 2019, bylo přesunuto na 12. 11. 2019. Ľubušký referoval o současné
situaci ohledně certifikátu ČGPS v ultrazvukové diagnostice. Metodika kombinovaného
screeningu není v rámci ČR jednotná, podle zadání ČGPS se bude pracovat na zkvalitnění
ultrazvukových vyšetření a dalších možnostech unifikace screeningu v I. trimestru. Čeká se na
doporučený postup SLG ČLS JEP, který má definovat minimální standardy genetické péče
v rámci prenatální diagnostiky.
3.
Pařízek informoval o aktuální situaci ohledně webových stránek SPFM. Popsal dnešní úskalí
přístupu k našim novým webovým stránkám přes jednotlivé internetové vyhledávače.
Předložil dopis profesora Michala, který se zavázal, že bude odstraněn odborný obsah patřící
SPFM ze stránek perinatologie.cz. To bylo bez problémů provedeno a obsah je přesunut na
aktuální stránky sekce na doméně perinatologie.eu.
4.
DP ČGPS ČLS JEP „mrtvý plod“, Ľubušký referuje, že Sekce ultrazvukové diagnostiky
ČGPS tento doporučený postup také jednomyslně schválila a takto upravený dokument zašle
k projednání na výbor ČGPS.
5.
DP ČGPS ČLS JEP „TEN v těhotenství“, Procházka informoval, že obdržel revizi
doporučeného postupu od profesora Kvasničky a tu zašle členům výboru SPFM
k připomínkování. Upravený dokument Pařízek potom přešle výboru anesteziologické
společnosti ČLS JEP a Procházka zkontaktuje členy výboru Kardiologické společnosti ČLSJ
JEP.
6.
DP ČGPS ČLS JEP – Archiv doporučených postupů byl upraven podle předchozího jednání
výboru SPFM, tak jak předložil návrh Janků a následně schválil výbor SPFM. Vybrané
doporučené postupy budou postupně revidovány.
7.
Pařízek referoval o odeslání žádosti na výbor ČGPS o znovuzavedení jmenovitého uvádění
autorů doporučených postupů.

8.
Měchurová otevřela otázku antepartálního kardiotokografického hodnocení. Výbor se
jednomyslně shoduje na následující formulaci: V současné době neexistuje jednotný
metodicky postup pro vyhodnocení antepartálního kardiotokogramu.
9.
Janků a Ľubušký byli pověřeni ve smyslu výše uvedené formulace úpravou příslušných
doporučených postupů. Velebil navrhuje, abychom použili k této problematice formulace
německých doporučených postupů.
10.
Pařízek referuje o připravované konferenci SPFM 2020, předkládá s Procházkou program
konference, který je přijat bez větších výhrad. Po diskuzi byl přijat návrh, aby se přehledová
konference, které bude bez hlavního tématu v 2020 nazvala „Quo vadis“. Na závěr proběhla
diskuze a odsouhlasila se novinka konference. V posledním bloku konference postupně
vystoupí všichni přednášející a představí během jedné minuty základní informace ze svého
přehledového sdělení formou: „TAKÉ HOME MASSAGE“.
11.
Varia: těhotenská průkazka - Velebil referuje o žádosti výboru ČGPS vzhledem k sekci SPFM
o žádosti na revizi respektive úpravu obsahu a statutu těhotenské průkazky ve vztahu
k aktuálním doporučeným postupům. Úpravou byli pověřeni Ľubušký a Procházka.
12.
Příští schůze výboru SPFM je naplánována na 27. ledna 2020 v 10:00 hod., VFN Praha
(Apolinář). Další jednání proběhne v březnu 2020 před konáním konference.
Zapsal: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Dne: 6. 11. 2019
Ověřil: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

