Zápis schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) ČGPS ČLS JEP
ze dne 31.5.2021
Místo: distančně – platforma Microsoft Teams
Přítomni: Janků, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Šimetka, Velebil.

1. Zahájení schůze, úvod.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru SPFM.
3. Šimetka informuje o jednání o úhradě péče porodní asistentkou bez indikace lékaře
které proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiku.
4. Kacerovský seznámil členy výboru s připomínkami Sekce soukromých gynekologů
k doporučenému postupu „Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství,
porodu a šestinedělí“. Kacerovský navrhuje dvě možná řešení: 1) po rozdělení
doporučeného postupu dvě části (jedné týkající se průběhu těhotenství a druhé
týkající porodu a šestinedělí) předložit výboru ČGPS ke schválení pouze část týkající se
porodu a šestinedělí. Část stran těhotenství předložit později, po přepracování ve
spolupráci se Sekcí soukromých gynekologů a 2) předložit výboru ČGPS doporučený
postup v jeho aktuální podobě. Výbor se hlasováním rozhoduje pro druhou variantu,
tj. předložení doporučeného postupu výboru ČGPS.
5. Kacerovský předložil členům výboru návrh revize logbooku ke vzdělávacímu
programu nástavbového oboru Perinatologie a fetomaternální medicíny. Výbor
s touto revizí souhlasí.
6. Výbor SPFM jednohlasně schválil návrh konsenzuálního stanoviska České
vakcinologické společnosti a ČGPS stran očkování proti covid-19 u těhotných a
kojících žen.
7. Výbor SPFM schválil změnu krajského perinatologa ve Zlínském kraji navrženou
MUDr. Henčlovou, primářkou Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Místo MUDr. Humla bude krajským perinatologem
Zlínského kraje MUDr. Henčlová.
8. Ľubušký a Janků seznámily členy výboru s aktuálním stavem problematiky CZ-DRG.
9. Kacerovský seznámil členy výboru s vyžádaným návrhem stanoviska výboru SPFM
k tomu, zda se porodní asistentka může zbavit právní odpovědnosti za výkon

zaměstnání porodní asistentky. Výbor s návrhem stanoviska souhlasí. Kacerovský
předá stanovisko výboru ČGPS.
10. Výbor SPFM se shoduje na nutnosti zastoupení výboru SPFM (1-2 členové) v Pracovní
skupině k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Předsedovi ČGPS bude
odeslána žádost o oslovení Odboru rovnosti žen a mužů Rady vlády o možnosti
nominace člena/ů SPFM do Pracovní skupiny k porodnictví.
11. Velebil informoval o drobné chybě ve sběru agregovaných perinatálních dat za rok
2020, která vedla k mírné odchylce v celorepublikových datech. Chyba byla
odstraněna a členům výboru budou zaslána opravená data.
12. Pařízek požádal členy výboru o pravidelnou kontrolu obsahu webových stránek
sekce. Následně byla vedena diskuze o vlastnictví domény webových stránek SPFM. A
genezi registrace perinatologie.eu. Pařízek, současný majitel domény, navrhuje
bezúplatné předání vlastnictví domény SPFM jinému členu výboru, nebo
institucionalizaci vlastnictví této domény právnické osobě (ČLS JEP).
13. Kacerovský informoval o existenci záznamu z webináře SPFM. Členové výboru se
shodují na umístění linku na záznam z webináře na stránky ČGPS, do sekce přístupné
pouze členům společnosti. Dále se shodují na nutnosti vytvoření podobné
zabezpečené sekce i na webových stránkách SPFM. Zajištěním vytvoření byl pověřen
Pařízek. Do zabezpečené sekce bude poté umístěn link na záznam z webináře SPFM.
14. Další jednání výboru SPFM se bude konat prezenčně v pátek 17.9.2021 v Karlových
Varech.

Zapsal: prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

