
Zápis výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ze dne 21.9.2020. 

 

Přítomni: Binder, Janků, Kacerovský, Lubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Velebil, Vlk 

Omluven: Šimetka  

1. Kontrola zápisu lednového jednání (Kacerovský, Vlk) 
2. Vzhledem k současné epidemiologické situaci navrhuje Kacerovský, aby další jednání členů 

výboru SPFM probíhala pouze distančně. Při distančních zasedáních bude možno hlasovat on-
line. Jednomyslně schváleno.  

3. Vzhledem k tomu, že letošní konference SPFM (duben 2020) se nekonala a zdroj příjmů sekce 
byl tak významně snížen, zřekli se členové výboru finančního příspěvku za zářijovou schůzi.  

4. Pracovní skupina výboru SPFM ve složení Janků, Kacerovský, Lubušký a Šimetka předložila 
ostatním členům výboru návrh změn dokumentu „Vzdělávací program nástavbového oboru 
Perinatologie a fetomaternální medicína“. Po diskusi nad jednotlivými body byl návrh změn 
vzdělávacího programu přijat bez dalších připomínek a bude odeslán předsedovi akreditační 
komise MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví. 

5. Vlk informoval členy výboru o aktuální situaci ohledně tzv. „check-in do porodnice“. Jednání 
se zástupci pojišťoven byla úspěšná. Schůzka sedmičlenné pracovní skupiny, jmenované 
ČGPS pro jednání s pojišťovnami stran „check-in do porodnice“  je plánovaná na říjen 2020. 
Měla by potvrdit definitivní podobu registrování těhotných pacientek do porodnice a formu 
úhrady. Členové výboru SPFM budou o závěrech plánované schůzky informováni. 
V návaznosti na tuto skutečnost by měly být upraveny odborné doporučené postupy 
(dispenzární péče v těhotenství, potermínové těhotenství).  

6. Procházka informoval o reakci odborných hematologických společností na doporučený postup 
„TEN v těhotenství“. Procházka odešle všem členům výboru poslední verzi doporučeného 
postupu k prostudování a připomínkám.  

7. Výbor obecně diskutoval o možnostech pořádání konferencí SPFM v dalších letech, zejména o 
možných formách jednání (on-line verze, hybridní model, apod.). Výhledově bude nutno 
zvážit jednotlivé alternativy, samozřejmě včetně jejich ekonomického modelu.   

8. Kacerovský upozornil na vhodnost jednotné a komplexní koncepce všech perinatologických 
center v ČR, zejména na dostupnost nejen odborné peripartální péče, ale také péče prenatální. 
Jednotlivá centra by měla být schopna poskytovat péči v celém rozsahu oboru perinatologie a 
fetomaternální medicíny. V souvislosti s tímto budou oslovena všechna perinatologická 
centra, aby předložila počty UZ vyšetření, invazivních výkonů prenatální diagnostiky a léčby. 
Kacerovský bude informovat i o neuspokojivé situaci v perinatologickém centru Most.  

9. V souvislosti s mailem dr. Korečka (Plzeň) o zhoršující se situaci ohledně prenatálního 
záchytu srdečních vad v Plzeňském regionu navrhl výbor SPFM, aby jeho předseda 
(Kacerovský) byl přítomen u všech jednání zabývajících se touto problematikou (na půdě MZ, 
VZP, jednání s kardiology, apod.).  

10. Příští schůze výboru SPFM bude probíhat virtuálně (Zoom, MSteams). Termín bude stanoven 
předsedou výboru a členům výboru oznámen mailem.  

 

zapsal  as. MUDr. Radovan Vlk, dne 24. 10. 2020                              

schválil prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., dne 25.10.2020 


