Zápis on-line schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS
ČLS JEP ze dne 15.2.2021.

Přítomni: Binder, Janků, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Šimetka, Velebil, Vlk
Omluven: Procházka

1. Zahájení schůze, úvod (Kacerovský).
2. Kontrola úkolů z předcházejícího jednání výboru SPFM.
3. Členové výboru SFPM potvrdili návrh, že letošní konference SPFM proběhne formou
webináře o délce cca 2-3 hodiny, který bude zahrnovat informace z výboru SPFM,
perinatologické výsledky v ČR za rok 2020 a zrevidované doporučené postupy (DP).
Předpokládaný termín webináře je 15.4.2021. Program bude sestaven komisí
(Velebil, Kacerovský, Pařízek).
4. Kacerovský a Vlk informovali o probíhajících jednáních s VZP ohledně tzv. „check in“
do porodnice. V horizontu několika dnů by měla být členům výboru představena
závěrečná verze tohoto metodického pokynu.
5. Aktuální návrh textu revize DP „Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství,
za porodu a v šestinedělí“ bude členům výboru SPFM předložen do týdne.
Přehledový článek autorského kolektivu bude následně publikován v odborném
časopise. O schválení textu DP budou členové výboru SPFM hlasovat per rollam.
6. Výbor SPFM se shoduje na tvrzení (ve shodě s doporučeními WHO), že pelvimetrie
není obligatorním vyšetřením dispenzární péče v těhotenství. Janků připraví krátké
stanovisko, které bude předloženo výboru ČGPS ke schválení a následně publikováno
ČGPS.
7. Členové výboru SPFM souhlasí, aby přijetí abstraktu na neuskutečněnou konferenci
SPFM v roce 2020 (resp. 2021) bylo u atestační zkoušky uznáno jako splnění
povinnosti stran aktivní účasti na konferenci.
8. Na návrh Kacerovského a Ľubuškého budou zrevidovány a sloučeny do jednoho DP
následující tři DP: „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“, „Vedení porodu
vícečetného těhotenství“ a „Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o

vícečetná těhotenství“. Také bude provedena revize DP „Péče o těhotenství
s intrauterinní růstovou retardací plodu“.
9. Za příznivé epidemiologické situace se konference SPMF v roce 2022 a 2023
uskuteční v těchto termínech: 7.-9.4.2022 (Praha) a 20.-22.4.2023 (Pardubice).
10. Šimetka vznese písemný dotaz na právní odbor Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně
právní odpovědnosti porodní asistentky versus lékaře v průběhu vedení porodu
těhotných žen s nízkým rizikem (low risk pregnancy).
11. Ľubušký a Janků připraví na příští jednání výboru SPFM základní podklady o
organizaci poskytování „Komplexní péče o těhotnou ženu“ v České republice –
hledisko medicínské, organizační, legislativní a ekonomické. Role porodní asistentky a
lékaře.
12. Příští výbor se bude konat v pondělí 29.3.2021 od 9:00 hod, opět distančně na
platformě MSteams.

Zapsal: as. MUDr. Radovan Vlk
Zkontroloval: prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

