Zápis schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS ČLS JEP
ze dne 29.3.2021
Místo: distančně – platforma Microsoft Teams
Přítomni: Binder, Janků, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Šimetka,
Velebil, Vlk

1. Zahájení schůze, úvod.
2. Kontrola zápisu minulé schůze výboru SPFM.
3. Členové výboru SFPM schválili program webináře, který se bude konat ve čtvrtek
22.4.2021 v 18:00 hod. Bude zahrnovat informace z jednání výboru SPFM v roce
2020, perinatologické výsledky za rok 2020, revizi doporučeného postupu Zásady
dispenzární péče v těhotenství a informace o covidu-19 s těhotenstvím. Na webináři
vystoupí: Kacerovský, Ľubušký , Pařízek, Šimetka a Velebil.
4. Procházka předložil členům výboru SPFM doporučený postup „Antitrombotické
zajištění v těhotenství“. Výbor SPFM se shodl na potřebě formální restrukturalizace
doporučeného postupu. Úpravy se ujme Kacerovský a finální verze doporučeného
postupu ke schválení na dalším zasedání výboru SPFM.
5. Janků připravil na žádost výboru SPFM stanovisko k postavení pelvimetrie
v dispenzární péči v těhotenství. Výbor SPFM se stanoviskem souhlasí. Stanovisko
výboru SPFM bude postoupeno velkému výboru ČGPS.
6. Janků představil členům výboru SPFM nový doporučený postup Evropské asociace
perinatální medicíny „Oxytocin for induction and augmentation of labor“, na jehož
tvorbě se aktivně podílel. Na další jednání SPFM připraví jednoduché doporučení na
toto téma pro uplatnění v klinické praxi v České republice.
7. Členové výboru byli seznámeni s definitivní verzí dokumentu „Organizace péče o
těhotnou pojištěnku – zaevidování těhotné ženy k porodu a následná předporodní
ambulantní péče v porodnici“. K textu metodického pokynu nebyly připomínky. O
„balíčkové ceně“ budou probíhat další jednání mezi plátci a poskytovateli péče. Výbor
jednoznačně doporučil, aby se těchto jednání účastnili také zástupci České
gynekologické a porodnické společnosti.

8. Ve shodě se zápisem posledního výboru byli Ľubušký a Kacerovský pověřeni
vypracováním návrhu revize doporučených postupů „Vícečetné těhotenství“ a
„Růstová restrikce plodu“.
9. Kacerovský připraví krátké stanovisko ohledně podávání antibiotické profylaxe
během plánovaného, resp. akutního císařského řezu.
10. Ľubušký připraví jednotnou formulaci (pro text doporučeného postupu) ohledně
aplikace anti-D profylaxe ve 28. týdnu těhotenství u RhD negativních žen.
11. Pro příští výbor sekce připraví Ľubušký a Janků základní podklady pro jednání a
odborné odpovědnosti a kompetencí porodních asistentek v těhotenství, za porodu a
v šestinedělí.
12. Vzhledem k současné hygienicko-epidemiologické situaci stran infekce COVID-19,
Šimetka a Pařízek připraví návrh péče o těhotné ženy s ohledem na COVID-19. Tyto
budou umístěny v nově naprogramovaném modulu na internetových stránkách naší
sekce (www.perinatologie.eu). Hlavním zdrojem budou doporučené postupy RCOG.
13. Další jednání výboru SPFM se bude konat distančně v pondělí 31.5.2021 od 9.00
hodin.

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

