Zápis výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ze dne 1.11.2021
Hybridní model zasedání:
-

prezenčně (Hradec Králové): Binder, Kacerovský, Lubušký, Pařízek, Vlk
distančně (Microsft Teams): Janků, Měchurová, Procházka, Šimetka, Velebil

1. Kontrola zápisu z minulého výboru
2. Diskuse nad vzdělávacím programem nástavbového oboru „Perinatologie a fetomaternální
medicína (PFM)“. Kacerovský informoval o situaci v ČR: atestaci PFM má 66 lékařů, 43 dalších
je do oboru přihlášeno. EBCOG akreditaci má v ČR 11 perinatologických center (z toho jedno
centrum intermediální perinatální péče). Povinná odborná praxe v perinatologickém centru
intenzivní či intermediální péče trvá minimálně 24 měsíců; z toho 21 měsíců v centru se
základní akreditací pro gynekologii a porodnictví EBCOG (European Board & College of
Obstetrics and Gynecology) a 3 měsíce v centru se základní atestací pro gynekologii a
porodnictví EBCOG + s akreditací pro subspecializaci perinatologie a fetomaternální medicíny
EAMP (European Association of Perinatal Medicine). Kacerovský navrhuje změnu, aby 21
měsíců bylo v centru bez ohledu na to zda centrum má či nemá základní akreditaci pro
gynekologii a porodnictví EBCOG a 3 měsíce v centru se základní atestací pro gynekologii a
porodnictví EBCOG + s akreditací pro subspecializaci perinatologie a fetomaternální medicíny
EAMP. Výbor SPFM s tímto návrhem nesouhlasí.
3. Zástupkyně porodních asistentek pod hlavičkou UNIPA a ČKPA předložily návrh ke změnám
seznamu výkonů. Kacerovský předložil výboru návrh odpovědi za sekci SPFM. Výbor SPFM
s tímto návrhem souhlasí. Situací ohledně seznamů výkonů v perinatologii se bude zabývat
„Komise pro porodnictví“ ustanovena Ministrem zdravotnictví ČR v říjnu 2021. Členy komise
jsou mimo jiné i Kacerovský (za Sekci perinatologie a fetomaternální medicíny) a Vlk (za Sekci
gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení). První zasedání komise je
plánováno na listopad 2021, členové výboru SPFM budou o výsledcích jednání informováni
na příštím zasedání výboru.
4. Výbor schválil Doporučený postup „Malý plod“.
5. Výbor schválil Doporučený postup „Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství, za
porodu a v šestinedělí: část B – lůžkové péče“. Na návrh velkého výboru ČGPS byla
doporučena ke schválení jen uvedená část B doporučeného postupu.
6. Výbor dlouze diskutoval nad úpravami, resp. aktualizací doporučených postupů „Vícečetné
těhotenství“. Text byl ve většině bodů schválen.
7. Výbor podporuje očkování proti covid-19 u těhotných a kojících žen. Příslušné dokumenty
budou aktualizovány na webových stránkách sekce „perinatologie.eu“.
8. Perinatologem za Zlínský kraj byla ustanovena MUDr. Henšlová.
9. Pokud to epidemiologická situace v ČR dovolí, měla by se uskutečnit odložená konference
sekce SPFM na jaře roku 2022. Předběžně je naplánována na 7.-9.4.2022 (Praha) s hlavním
tématem konference „Kde jsme a kam jdeme“. Další konference by pak měla být 20.23.4.2023 v Pardubicích.
10. Příští zasedání výboru bude v lednu-únoru 2022.

Zapsal: as. MUDr. Radovan Vlk
Schválil: prof. MUDr. Marián Kacerovský

