Zápis ze schůze nově zvoleného výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
7.4.2022, 16:00 hod, nová budova Národního muzea, Praha
Účast: Kacerovský, Pařízek, Šimetka, Procházka, Lubušký, Vlk, Janků, Kacerovská, Hruban
Host: Unzeitig
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Začátek jednání vede Unzeitig, informuje o výsledcích voleb a iniciuje volbu předsedy sekce.
Volba předsedy: tajným hlasováním zvolen 9 hlasy Kacerovský.
Volba místopředsedy: Pařízek, na návrh Kacerovského, zvolen 9 hlasy.
Vědecký sekretář: Hruban, na návrh Kacerovského, zvolen 9 hlasy.
Kacerovský navrhuje další schůzi on-line cca za měsíc, termín nedomluven, o termínu bude
hlasováno pomocí Doodle.
Naplánován webinář, kde budou prezentovány výkladové zprávy k novým doporučeným
postupům. Připojeni budou všichni členové výboru ze svých pracovišť. Termín: 28.4. v 17:30,
platforma MS Teams.
• Antitrombotická terapie v těhotenství, za porodu a v šestinedělí – část B, lůžková
zařízení: Procházka
• Malý plod: Vlk
• Vícečetné těhotenství : Kacerovský
• Praktické zkušenosti s check-in: Lubušký
Diskutována optimální platforma pro propagaci a seznámení se s novými doporučenými
postupy. Konstatováno, že v České gynekologii již nejsou všechny doporučenými postupy
zveřejňovány a druhý podporovaný časopis Gynekologie a porodnictví nechodí všem členům
ČGPS. Neznalost aktuálních doporučených postupů může mít forenzní dopady.
Kacerovský navrhuje, aby v rámci každé schůze výboru byly referovány aktuální informace
z výboru ČGPS (Pařízek) a aktuální informace z EAPM (Kacerovský).
Diskutovány změny designu konference:
• Zastoupení mladých lékařů
• Kulaté stoly na vybraná témata
• Zvaní zahraniční řečníci
• Řečníci z EAPM
Kacerovský navrhuje umístění jmen emeritních předsedů sekce na webové stránky sekce
(zařídí Pařízek). Tito budou pravidelně zváni na konference sekce a budou mít uhrazené
náklady.
Výzva pro každého, kdo objeví zastaralé informace na stránkách sekce, aby předal informaci
Pařízkovi, který zařídí nápravu.
Kacerovský navrhuje zřízení menších expertních pracovních skupin v rámci výboru SPFM:
• Porodnické násilí (Janků, Šimetka, Vlk)
• Porodní asistence (Janků, Šimetka, Pařízek)
• Výzkum a studie v perinatologie a fetomaternální medicíny (Kacerovská, Procházka,
Hruban)
• Doporučené postupy (Kacerovský, Lubušký, Procházka)
• Národní registr reprodukčního zdraví – modul RODIČEK (Kacerovský, Ľubušký, Pařízek)
Diskutován sběr perinatálních dat pro ČGPS. Tímto byl dříve pověřen Velebil. Výbor ČGPS na
posledním jednání (březen 2022) převedl koordinaci správy modulu Rodiček Národního
Registru reprodukčního zdraví na předsedu/místopředsedu SPFM.
Další konference: Pardubice, 20.-22.4.2023

15. Vysloven dotaz, zda nadále cirkulovat s konferencí po jednotlivých krajích nebo střídat 2-3
osvědčená místa. Každopádně nadále by vždy byl v rámci konference jeden z krajů
prezentován a podílel by se na organizaci.

