Zápis výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ze dne 10.2.2022
Distanční model zasedání (platforma Microsft Teams):
Binder, Janků, Kacerovský, Lubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Šimetka, Velebil, Vlk
1. Zahájení zasedání (Kacerovský)
2. Kontrola zápisu z minulého výboru (Kacerovský, Vlk)
3. Zpráva z online jednání předsedů národních společností fetomaternální medicíny EAPM
(Kacerovský, Pařízek). Jednání se účastnili zástupci 31 národních odborných společností.
Kacerovský informoval o aktivní účasti zástupců ČR při tvorbě evropských doporučených
postupů (epiziotomie, podání oxytocinu za porodu, podávání kortikoidů pro indukci plicní
zralosti plodu). Vyzdvihl kvalitu a význam těchto doporučených postupů. Informoval o
chystané konferenci EAPM (Lisabon, 22.-25.6.2022) a on-line dostupných EAPM kurzech.
4. Kacerovský informoval výbor o zasedání „Komise pro porodnictví“, které proběhlo v listopadu
2021 na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR (na příkaz MZ ze dne 15.9.2021). Jednání se
zúčastnili i zástupci sekce SPFM ČGPS a dalších odborných společností (Kacerovský, Lubušký,
Vlk). Zástupci ČGPS se opakovaně ohradili proti formulacím i obsahu části dokumentu
„Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030“ týkající se porodnické praxe v ČR. Výbor
jednohlasně podpořil aktivitu Kacerovského vytvořit písemný dokument reagující na zavádějící
formulace textu a zaslat jej pod hlavičkou ČGPS na zodpovědné osoby MZ a Vlády ČR. Písemný
zápis o jednání „Komise pro porodnictví“ nebyl dosud účastníkům akce zaslán.
5. Výbor naposledy diskutoval nad úpravami, resp. aktualizací doporučeného postupu „Vícečetné
těhotenství“. Text byl schválen a bude předložen velkému výboru ČGPS tak, aby bylo možné je
odprezentovat na jarní konferenci SPFM v dubnu 2022.
6. Výbor schválil definitivní verzi „odložené“ konference sekce SPFM z minulého roku.
Konference se bude konat s nezměněným základním odborným programem v Praze ve dnech
7.-9.4.2022, s hlavním tématem konference „Kde jsme a kam jdeme“. Abstrakta k volným
sdělením budou vybrána komisí (Kacerovský, Pařízek, Prodcházka) do konce února, aby
definitivní verze programu včetně workshopu byla oznámena nejpozději 10.3.2022. Pařízek
informoval o organizačním zajištění konference. Další konference SPFM by se pak měla
pořádat ve dnech 20.-23.4.2023 v Pardubicích.
7. Výbor hlasováním schválil žádost gynekologicko-porodnického oddělení Uherské Hradiště o
získání statutu Perinatologického centra intermediární péče. Pracoviště předložilo všechny
potřebné dokumenty.
8. Šimetka informoval přítomné o pořádání multioborové konference „Porod“ ve dnech 15.17.6.2022 v Ostravě. Kacerovský informoval o pořádání akce „1st European Workshop of Intraamniotic infection/Inflammation“ dne 16.6.2022 v Hradci Králové. Obě akce jsou primárně
zaměřeny pro jiné spektrum účastníků a jsou komplementární.
9. Příští zasedání výboru bude součástí konference v Praze, ve čt 7.4.2022.
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