Zápis ze schůzky výboru Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM
Termín: 13. 1. 2016
Místo: Borgo Agnese, Brno
Pozvaní: dr. Bláha, dr. Klozová, dr. Nosková, dr. Seidlová, dr. Štourač
Přítomní: dr. Bláha (předseda), dr. Klozová, dr. Nosková, dr. Štourač (místopředseda), dr. Seidlová
Omluveni: Zapsal: dr. Štourač
Schválil: dr. Bláha
Program schůzky
1.

OBAAMA-INT

2.

Články na 2016 edukační s deadlines

3.

Články na 2016 výzkumné

4.

Prezentace

5.

Různé
a. Úkoly z minulé schůze
b. Ekonomika
c. Certifikované kurzy
d. OBAAMA-CZ
e. Noví členové

1/3

Zápis ze schůzky
1. Zpráva OBAAMA-INT
a. Nábor center – 105 (70 z ČR, 35 ze SR)
b. Nábor pacientek - před čištěním dat 3626 pacientek, 3040 validních
c. Stav dat – identifikovány nevalidní záznamy a rozděleny dle center vč. Demografie
2014
d. Návrh postupu a dělení čištění dat - pokus o validaci, pokud bez úpravy nezvalidní,
oslovení center stran identifikace chybné položky a návrhu opravy
e. Abstrakt ESA 2016 – odeslán k recenzi : Štourač P., Bláha J., Nosková P., Grochová M.,
Firment J., Schwarz D., OBAAMAINT Study Group. Preferred Techniques for Obstetric
Anaesthesia and Analgesia in Czech and Slovak Republic in the Year 2015 prospective
observational survey, dedikace ke grantu CSARIM201501
2. Články na 2016 edukační s deadlines
a. AIM 3/2016 - 22. 3. - KPR u těhotné - Nosková
b. AIM 4/2016 - 23. 5. - Operační výkon v těhotenství
c. AIM 5/2016 - 27. 7. - Organizace mezioborové spolupráce na porodním sále - Štourač
d. AIM 6/2016 - 20. 9. - Těhotná a komplikující onemocnění - trombofilie - dr. Mannová
e. AIM 1/2017 Abusus drog v těhotenství a periporodní management
f. AIM 2/2017 Těhotná a komplikující onemocnění - antifosfolipidový syndrom Nosková
g. AIM 3/2017 Těhotná a komplikující onemocnění - transplantace
h. AIM 4/2017 Těhotná a komplikující onemocnění - onkologické onemocnění
i. Články k epidurální analgezii – témata I-V
i. Příprava k neuraxiální analgezii u porodu, aktuální stav v ČR
ii. Zahájení a udržování epidurální analgezie u porodu
iii. Vedlejší účinky neuraxiální analgezie u porodu
iv. Komplikace epidurální analgezie u porodu
v. Vliv neuraxiální analgezie na průběh porodu, plod a novorozence
j. Peripartální intenzivní péče a císařský řez u těhotné ve vegetativním stavu - Seidlová
3. Články na 2016 výzkumné
a. OBAAMA-INT - organizace práce na porodním sále – do AIM 5/2016
b. OBAAMA-INT - jednotlivé části - SC – Štourač – preferenčně do A&A, epidurální
analgezie – Bláha – iJOA, časná poporodní anestezie – Štourač, Bláha - časopis bude
upřesněně
4. Prezentace
a. Euroanaesthesia 2016 – abstrakt OBAAMA-INT
b. SOAP – zjistí Bláha, člen SOAP za ČSARIM
c. ČSARIM 2016 formát a topics
i. Vývoj porodnické anestezie a analgezie v ČR na podkladě OBAAMA-INT Štourač
ii. Přehledné přednášky o epidurální analgezii - Bláha, Nosková, Seidlová,
Klozová
d. AKUTNĚ.CZ
i. Kazuistiky z porodního sálu
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1. Těhotná ve vegetativním stavu - Seidlová
e. Kritické stavy
i. Vyjednáním spolupráce pověřen Bláha
f. ČSNGP
i. Zvážíme účast s přednáškou o OBAAMA-INT
g. Bude zvážena účast na dalších kongresech s preferencí mezioborového přesahu
5. Různé
a. Úkoly z minulé schůze
i. Guidelines - Štourač - ve spolupráci s Neurologickou společností nervosvalové poruchy – pokračuje příprava mezioborového dokumentu
ii. EpiMAP - Štourač - přihlášeno 5 center z ČR, schváleno EK, zahajuje se nábor
pacientek, problém s OpenClinica CRF
iii. OBAAMA-INT - viz bod 1
b. Ekonomika
i. Členové výboru zváží možnosti financování některých projektů SPAA ČSARIM
c. Kurzy certifikované
i. Aktuálně není výborem prioritizováno
d. OBAAMA-CZ
i. Výbor SPAA kvitoval zisk Dvořáčkovy ceny za práci: Anesthesia for Cesarean
Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey.
ii. Publikační výstupy ze studie
1. A&A – Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A
2011 National Survey.
2. Česká gynekologie - Analgezie u porodu v České republice v roce
2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie
3. Anesteziologie a Intenzivní medicína - Obstetric Anaesthesia and
Analgesia Month Attributes – reálná zpráva o anesteziologické praxi
na českých porodních odděleních, Časná poporodní anestezie z
pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie
e. Noví členové
i. Dr. Mannová (Havlíčkův Brod), dr. Kosinová (Brno), dr. Harazim (Brno)
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