Zápis ze schůzky výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM
Termín: 7. 10. 2016
Místo: Clarion Congress Hotel, Praha
Pozvaní: doc. Bláha, dr. Klozová, dr. Nosková, dr. Seidlová, doc. Štourač
Přítomní: doc. Bláha (předseda), dr. Klozová, dr. Nosková, doc. Štourač (místopředseda), dr. Seidlová
Omluveni: Zapsal: doc. Štourač
Schválil: doc. Bláha
Program schůzky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyjádření výboru SPAA k iniciativě Přirozený porod v porodnici, zejména k některým
parametrům
Publikační plán na další období a plnění současného
OBAAMA-INT - stav a publikační plán
Noví členové SPAA
Prezentace SPAA v dalším období
Program VIII. konference AKUTNĚ.CZ
Různé
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Zápis ze schůzky
1. Vyjádření výboru SPAA k iniciativě Přirozený porod v porodnici, zejména k některým
parametrům
a. Výbor SPAA podrobně projednal aktivitu Přirozený porod v porodnici.
b. Na základě nastavení některých parametrů této aktivity bude další úsilí SPAA
zaměřeno na analgezii u porodu.
i. Informační leták
ii. Série článků
c. Jako významného partnera identifikuje SPAA porodní asistentky, se kterými bude
aktivně navázána spolupráce v rámci edukace.
2. Publikační plán na další období a plnění současného
a. Vyjma článku Organizace práce na porodním sále byl publikační plán na rok 2016
splněn. Plán na rok 2017 vyjma výstupů ze studie OBAAMA-INT:
i. Tromboprofylaxe v těhotenství II (Mannová)
ii. Organizace práce na porodním sále (Štourač)
iii. Epidurál a porod (Bláha) a do ČG
iv. Aplikace epidurální analgezie (Seidlová)
b.
3. OBAAMA-INT - stav a publikační plán
a. Databáze obsahuje 3590 validních záznamů.
b. Čeká se na národní data z ÚZIS a NZIS.
c. Poté série 4 článků s výsledky studie.
d. Abstrakt na Euroanaesthesia 2017 – komplikace anesteziologické péče na porodním
sále v ČR a SR.
4. Noví členové SPAA
a. Doc. Bláha referoval o
5. Prezentace SPAA v dalším období
a. AKUTNĚ.CZ blok – 19. 11. 2016
b. Budou učiněny aktivní pokusy o začlenění přednášek členů SPAA do programu
kongresů s porodnickou tématikou.
6. Program VIII. konference AKUTNĚ.CZ
a. Byl schválen program bloku SPAA v rámci konference AKUTNĚ.CZ.
7. Různé
a. Dr. Klozová rezignovala na členství ve výboru SPAA. Zůstává členkou SPAA.
b. Jednomyslně byl schválen návrh na čestné členství dr. Klozové ve výboru SPAA jako
výraz díků za odvedenou práci pro ESPAA a SPAA.
c. Na návrh doc. Bláhy a doc. Štourače byla pátou členkou výboru SPAA ve stávajícím
období všemi hlasy schválena MUDr. Jitka Mannová, Ph.D. z Nemocnice v Havlíčkově
Brodu.
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