
Zápis z jednání výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny 

 

Datum: 25.4.2022 10:00 hod.  

Forma: on-line (platforma MsTeams) 

Přítomni: Hruban, Janků, Kacerovská Musilová, Kacerovský, Ľubušký, Pařízek, Šimetka, Vlk 

Omluveni: Procházka  

 

1. Zahájení zasedání (Kacerovský)  

2. Kacerovský předkládá k projednání změnu ve Vzdělávacím programu nástavbového oboru 

Perinatologie a fetomaternální medicína ve smyslu vypuštění podmínky držení EBCOG 

akreditace zařízením (perinatologická centra intenzivní nebo intermediární péče), ve 

kterém je požadována praxe v délce 21 měsíců. Výbor hlasováním změnu schválil (pro 4, 

proti 2, zdržel se 1). 

3. Naplánovaný webinář prezentující výklad k novým doporučeným postupem 

(Antitrombotická terapie v těhotenství, za porodu a v šestinedělí – část B, lůžková zařízení; 

Vícečetné těhotenství; Malý plod; Praktické zkušenost s check-in) s termínem konání 

28.4.2022 bude nahrán a záznam uveřejněn na stránkách Sekce perinatologie a 

fetomaternální medicíny (SPFM) a Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 

(SNGP).   

4. Diskutována distribuce doporučených postupů SPFM. Kacerovský navrhuje jejich 

distribuci mailingem členům SPFM a České gynekologické a porodnické společnosti 

(ČGPS), jakož i jejich publikaci v časopise Česká gynekologie. Toto téma bude předložené 

k projednání na jednání výboru ČGPS.  

5. Překlad European guidelines on perinatal care EAPM (European Association of Perinatal 

Medicine), na jejichž vzniku se podíleli členové výboru SPFM do českého prostředí a 

vytvoření národních doporučených postupů.  Překlady zajistí Janků (Oxytocin for 

induction and augmentation of labor), Kacerovský (Corticosteroids for women at risk of 

preterm birth), Vlk (Episiotomy).  

 

 



6. Výbor plánuje revizi formuláře Hlášení o rodičce. Členové výboru předloží do 9.5. 2022 

návrh změn ve formuláři. Kacerovský, Pařízek a Lubušký provedou sumarizaci návrhů a 

předloží je při příští schůzi výboru SPFM. Kacerovský dále navrhuje vstoupit do jednání 

s NZIS ohledně zpřístupnění anonymizovaných dat z formuláře Hlášení o rodičce výboru 

SPFM.  

7. Kacerovský informuje o možné účasti v multicentrické randomizované studii hodnotící 

bezpečnost zahájení indukce porodu mimo nemocniční zařízení a předkládá protokol studie 

připravený Swedish network for national clinical studies in Obstetrics and Gynecology 

(SNAKS, www.snaks.se). Studie by v českého prostředí byla prováděna napříč centry 

zahrnutými v síti center CZECRINperi. Do příštího zasedání výboru zajistí Hruban, 

Kacerovská Musilová a Procházka odhad nutné velikosti studovaného souboru pro české 

prostředí.  

8. Výbor naplánoval řešení problematiky porodnického násilí. Výbor navrhuje vstoupit do 

jednání s MUDr. Antonínem Šebelou, který se věnuje problematice poporodní deprese a 

jejího vlivu na vnímání průběhu porodu rodičkou. Janků, Pařízek a Šimetka rozpracují 

možné přístupy k řešení problematiky porodnického násilí a předloží na příštím jednání 

výboru. 

9. Kacerovský informuje o dokumentu Koncepce porodní asistence z 3/2022 a vhodnosti 

reakce ze strany SPFM. Do příštího jednání výboru dokument rozpracují k diskuzi Pařízek, 

Janků a Šimetka.  

10. Pařízek vznáší dotaz, zda nezměnit firmu organizující každoroční konferenci sekce SPFM.  

 

Zapsala: Kacerovská Musilová  

Revidoval: Kacerovský  


