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Místo konání:
Brno, areál Brněnských veletrhů a výstav, a.s.

Datum konání:
26.–28. 5. 2006

Prezident konference:
MUDr. Vladimír Dvořák

Viceprezident konference:
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Předseda vědecké rady:
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Členové vědecké rady:
doc. MUDr. David Cibula, CSc.

MUDr. Vladimír Dvořák

prim. MUDr. Josef Eim

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

MUDr. Olga Hlaváčková

MUDr. Ivan Huvar, CSc.

doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

MUDr. Alena Měchurová, CSc.

MUDr. Jan Nový

doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek

MUDr. Alexandra Stará

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.

as. MUDr. Petr Velebil, CSc.

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Předseda organizačního výboru:
MUDr. Aleš Skřivánek

Členové organizačního výboru:
Kamila Crhová

MUDr. Vladimír Dvořák

Anna Hajská

Stanislava Sedlářová

PÁTEK 26. 5. 20060

9.00–9.10

ZAHÁJENÍ

9.10–11.40

SOUČASNÉ MOŽNOSTI V AMBULANTNÍ
GYNEKOLOGII A JEDNODENNÍ CHIRURGII

Koordinátor:
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Předsednictvo:
MUDr. J. Štěpán, CSc., MUDr. V. Dvořák,

prim. MUDr. J. Eim

9.10–9.30
V. Unzeitig (Centrum ambulantní gyneko-

logie a porodnictví Brno, Gyn.-por. klinika

LF MU a FN Brno)

Nové možnosti stabilizace
porušeného poševního prostředí

9.31–9.51
V. Dvořák

(Centrum ambulantní gynekologie

a porodnictví Brno)

Současné možnosti prevence
karcinomu děložního hrdla

9.52–10.07
O. Ondič, J. Kulhánková, L. Kupcová,

M. Michal (Bioptická laboratoř s.r.o.,

Plzeň)

Hmyz v cervikální cytologii

10.08–10.23
J. Štěpán, R. Středa, J. Štěpán jr.

(gyn. odd. První privátní chirurgické cen-

trum Hradec Králové, Gyn.-por. klinika

FN Plzeň)

Ekonomické aspekty gynekologické
operační léčby

10.24–10.44
J. Eim (gyn.-por. odd. Nemocnice Vyškov)

Limity gynekologické laparoskopie
v jednodenní chirurgii

10.45–11.05
L. Hanousek, J. Peršín

(gyn.-por. odd. Nemocnice Pardubice)

Dopady hysteroskopie
na gynekologickou operativu

11.06–11.21

A. Sobek jr, J. Vodička, J. Machač,

A. Sobek (Fertimed Olomouc, gyn.-por.

odd. Nemocnice Boskovice)

Ultrazvukově asistovaná transvaginální hydrola-
paroskopie (UTHL) – rychlost osvojení metody

11.22–11.38
M. Ľubušký, P. Dzvinčuk, R. Pilka,

M. Procházka, E. Látalová, I. Míčková,

D. Horák, L. Kotršová, L. Michnová,

Program Celostátní konference
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

a Sdružení soukromých gynekologů ČR

Seminář porodních asistentek
Brno, 26.–28. května 2006





M. Kudela (Gyn.-por. klinika LF UP a FN

Olomouc, Ústav lékařské genetiky a fetální

medicíny LF UP a FN Olomouci, Radiolo-

gická klinika LF UP a FN Olomouci)

Předoperační zhodnocení myometrální invaze
u pacientek s karcinomem endometria pomocí
ultrazvuku a magnetické rezonance

11.40–14.00

PŘESTÁVKA

12.00–13.00

SATELITNÍ SYMPOZIUM
SPOLEČNOSTI NOVO NORDISK
s občerstvením pro účastníky sympozia

M. Pluta

(Gyn.-por. klinika FN Motol, Praha)

Bezpečnost kontinuálního režimu HT
M. Skovajsová

(Mammacentrum, DTC Praha a.s.)

Denzita mamografického obrazu ze všech stran
V. Finsterle (Pears Health Cyber, s.r.o.)

První elektronická univerzita EUNI v České
republice – nová cesta ke kontinuálnímu
vzdělávání

13.01–13.50

SATELITNÍ SYMPOZIUM
SPOLEČNOSTI ASTELLAS PHARMA
s občerstvením pro účastníky sympozia

Koordinátor:
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

J. Zmrhal (gyn.-por. odd NsP, Mělník)

Diferenciální diagnostika OAB

J. Feyereisl (ÚPMD, Podolí, Praha)

Moderní trendy ve farmakoterapii OAB

J. Krhut (urol. odd. FNsP Ostrava)

Vesicare – přehled klinických studií

14.00–17.00

NOVINKY V GYNEKOLOGICKÉ OPERATIVĚ,
VARIA

Koordinátor:
prof. MUDr. A. Martan, DrSc.

Předsednictvo:
prof. MUDr. A. Martan, DrSc.,

doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.

14.00–14.15
A. Martan, J. Mašata, K. Švabík

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Nové a současné vaginální operační postupy
v rekonstrukční pánevní chirurgii a urogyne-
kologii

14.16–14.24
K. Švabík, A. Martan, J. Mašata

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Komplikace rekonstrukčních výkonů
pánevního dna s použitím implantátů

14.25–14.34
Z. Adamík (gyn.-por. odd. Krajské nemoc-

nice T. Bati, Zlín)

Zkušenosti s implantáty v rekonstrukční
pánevní chirurgii

14.35–14.44
M. Halaška, J. Feyereisl, A. Martan,

F. Zábranský, M. Krčmář (Gyn.-por. kli-

nika 1. LF UK a FN Na Bulovce)

Operační řešení sestupu pánevních orgánů;
multicentrická prospektivní randomizovaná
studie

14.45–14.54
M. Krčmář, M. Halaška (Gyn.-por. klinika

1. LF UK a FN Na Bulovce)

Prevence delarvace inkontinence moči
u pacientek po sakrokolpopexi

14.55–15.04
J. Feyereisl (ÚPMD, Podolí, Praha)

Je použití volné pásky universální operační
metodou v urogynekologii?

15.05–15.14
I. Huvar, M. Novák (gyn.-por. odd.,

Nemocnice Milosrdných bratří, Brno)

Komplikace a jejich řešení v souboru
1 000 suburetrálních pásek

15.15–15.23
J. Mašata, A. Martan, K. Švabík

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Typické a méně typické komplikace
po TVT operacích – kasuistiky

15.24–15.34
D. Cibula

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Nové trendy v gynekologické onkochirurgii

15.35–15.44
D. Cibula, J. Svárovský, P. Freitag,

J. Sláma, M. Janoušek, D. Fischerová,

D. Pavlišta, M. Strunová, N. Jančárková

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN,Praha)

Využití elektrokoagulace v technice pánevní
a paraaortální lymfadenektomie

15.45–15.54
P. Šafář (ÚPMD, Podolí, Praha)

Paraaortální lymfadenektomie v onkogyneko-
logické operativě

15.55–16.04
M. Pluta, L. Rob, H. Robová, M. Charvát,

M. Halaška, J. Kačírek

(Gyn.-por. klinika 2. LF a FN Motol)

Technika a význam detekce sentinelových
uzlin u časných stadií karcinomu děložního
hrdla

16.05–16.14
D. Fischerová, D. Cibula, P. Freitag,

M. Janoušek, J. Sláma, M. Strunová,

D. Pavlišta, N. Jančárková

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Význam tru-cut biopsie v diagnostice a mana-
gementu primárně optimálně inoperabilních
pánevních nádorů

16.15–16.24
D. Pavlišta, M. Zikán, M. Strunová, M. Ja-

noušek, J. Sláma, D. Cibula (Gyn.-por. kli-

nika 1. LF UK a VFN, Praha)

Onkoplastické operace prsu

16.25–16.34
D. Pavlišta, M. Zikán, M. Strunová, M. Ja-

noušek, J. Sláma, D. Cibula (Gyn.-por. kli-

nika 1. LF UK a VFN, Praha)

Prognóza pacientek s DCIS v závislosti na ra-
dikalitě chirurgické léčby

16.35–16.44
P. Strnad1, L. Rob1, Z. Moravcová4,

K. Michalová3, J. Chod1, M. Halaška1,

A. Zuntová2

(1Gyn.-por. klinika, 2Ústav patologické

anatomie, 3Klinika nukleární medicíny,
4Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK

a FN Motol, Praha)

ROLL – nová metoda detekce nehmatného
karcinomu prsu

16.45–16.55
M. Otčenášek (ÚPMD, Podolí, Praha)

Prostorový model avulze puborektálního svalu
po porodu

15.00

SEKCE POSTERŮ
přísálí přednáškového sálu haly E – přízemí

Koordinátoři:
MUDr. Alexandra Stará,

MUDr. Robert Hudeček

P. Dzvinčuk, M. Ľubušký, M. Kudela,

L. Michnová, D. Ondrová

(Gyn.-por. klinika FN a LF UP Olomouc)

Význam ultrazvuku v časné diagnostice
karcinomu endometria
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Zkrácená informace o přípravku:
Název: EVRA transdermální náplast � Složení: norelgestrominum (NGMN) 6 mg, ethinylestradiolum (EE) 600 µg v jedné náplasti, za 24 hodin se z každé náplasti uvolní 150 µg NGMN
a 20 µg EE � Indikace: Antikoncepce pro ženy ve fertilním věku � Dávkování a způsob podání: Ženy aplikují jednu náplast na sedm dní 3 týdny po sobě, následuje sedmidenní pauza
bez aplikace náplasti � Kontraindikace: přecitlivělost ke kterékoliv složce přípravku, žilní trombóza či plicní embolie, arteriální trombóza nebo její prodromální příznaky, predispozice
cévní trombózy, migréna s fokální aurou, závažná hypertenze,  diabetesmellitus s cévním postižením, vrozená dyslipoproteinémie, karcinom prsu, karcinom endometria, estrogen-
dependentní neoplázie, abnormální funkce jater, adenom nebo karcinom jater, nediagnostikovaná abnormální krvácení z genitálu � Užívání po porodu: pokud žena nekojí, je možno
zahájit užívání 4 týdny po porodu. V průběhu kojení se užívání nedoporučuje � Interakce: hydantoiny, barbituráty, pyrimidon, karbamazepin, rifampicin, oxkarbamazepin, topiramát,
felbamát, ritonavir, griseofulvin, modafinil, fenybutazon, třezalka tečkovaná, příp. některá antibiotika mohou vykazovat interakce s hormonální antikoncepcí � Nejčastější nežádoucí
účinky: podráždění v místě aplikace, prsní symptomy, bolesti hlavy, nauzea, migréna, bolesti břicha, nauzea, dyspepsie, změny tělesné hmotnosti. Kompletní výčet viz SPC � Velikost
balení: 3 nebo 9 transdermálních náplastí. Přípravek uchovávejte v původním obalu, neukládejte ho do chladničky ani nezmrazujte � Držitel rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag
International N.V., Beerse, Belgie. Registrační číslo: EU/1/02/223/001-3 � Datum poslední revize textu: únor 2005 � Pouze na lékařský předpis. Než přípravek předepíšete, seznamte
se, prosím, s úplnou informací o přípravku. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov � Tel: +420 / 227 012 222, fax: +420 / 227 012 195

Moderní hormonální antikoncepce
se lepí jednou týdně

a nezatěžuje žaludek

www.evraprofi.cz



M. Ľubušký1, E. Berta2, M. Procházka1,

O. Marek2, M. Kudela1 (1Gyn.-por. klinika

LF UP a FN Olomouc, 2Klinika anestezie

a resuscitace LF UP a FN Olomouc)

Vývoj incidence postpunkční cefaley po spi-
nální anestezii pro císařský řez v Olomouci
v letech 2003–2004

M. Ľubušký1,2, M. Procházka1, L. Krejčo-

vá3, M. Větr1, J. Šantavý2, M. Kudela1

(1Gyn.-por. klinika LF UP a FN Olomouc,
2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny

LF UP a FN Olomouc, 3Ministerstvo zdra-

votnictví ČR, odd. péče o matku a dítě, od-

bor zdravotní péče a farmacie)

Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) nega-
tivních žen v těhotenství a po porodu Rh (D)
pozitivního dítěte

SOBOTA 27. 5. 20060
9.00–12.15

HORMONÁLNÍ TERAPIE
V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Koordinátor:
doc. MUDr. David Cibula, CSc.

Předsednictvo:
doc. MUDr. D. Cibula, CSc.

prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.

doc. MUDr. M. Šnajderová, CSc.

9.00–9.16
T. Mardešić

(Sanatorium PRONATAL Praha)

Diagnostika a léčba anovulační sterility
v ambulantní praxi

9.17–9.33
P. Ventruba, R. Hudeček, M. Huser,

I. Crha (Gyn.-por. klinika FN Brno)

Ochrana reprodukčních funkcí
u onkologických pacientek

9.34–9.50
M. Šnajderová (Pediatrická klinika

2. LF UK a FN Motol Praha)

Současný pohled na léčbu předčasné
a opožděné puberty

9.51–10.07
D. Cibula

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Kontinuální režim užívání
hormonální kontracepce

10.08–10.24
J. Jeníček (Lékařský dům, Centrum kli-

makterické medicíny Praha, Gyn.-por. kli-

nika 3. LF UK a FNKV, Praha)

Role gynekologa v prevenci a léčbě
postmenopauzální osteoporózy

10.25–10.36
T. Fait

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Alternativní léčba vegetativních obtíží
v klimakteriu

10.37–10.55

PŘESTÁVKA

10.56–12.16

VOLNÁ SDĚLENÍ

10.56–11.16
R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha

(Gyn.-por. klinika FN Brno)

Hormonoterapie v reprodukční endokrinologii

11.17–11.28
M. Fanta1, D. Cibula1, J. Vrbíková2

(1Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN,

Praha, 2Endokrinologický ústav Praha)

Prevalence neklasické formy adrenální
hyperplazie u hyperandrogenních žen:
prospektivní studie

11.29–11.40
I. Kalousek

(Por. a gyn. klinika FN Hradec Králové)

Zkušenosti s léčbou cyproteronacetátem

11.41–11.48
T. Fait1, M. Vrablik2 (1Gyn.-por. klinika

1. LF UK a VFN, Praha, 2III. interní kli-

nika 1. LF UK a VFN, Praha)

Biochemické markery kardiovaskulárního
rizika při časném startu ERT

11.49–1.56
P. Strnad, L. Rob, A. Zuntová, J. Chod,

M. Halaška (Gyn.-por. klinika 2. LF UK

a FN Motol, Praha)

Prediktivní a prognostické faktory karcinomu
prsu u uživatelek HRT

11.57–12.04
J. Jeníček (Lékařský dům, Centrum kli-

makterické medicíny Praha, Gyn.-por. kli-

nika 3. LF UK a FNKV, Praha)

Novinky v klimakterické medicíně

12.05–12.16
P. Křepelka (ÚPMD, Podolí Praha)

Výběr kontracepce a trombofilní stavy

12.17

KULATÝ STŮL O OSTEOPORÓZE
VE SPOLUPRÁCI S ČNFO

Účastníci panelové diskuse:
MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evrop-

ského parlamentu, předseda SR ČNFO

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda ČGPS

a SSG, člen SR ČNFO

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., tajemník

ČNFO

MUDr. Aleš Skřivánek, tajemník SSG ČR,

člen výboru ČGPS, člen ČNFO

M. Procházka, L. Žídková, J. Tomková,

A. Janošťáková, D. Friedecký, T. Adam

(Por.-gyn. klinika & Laboratoř dědičných

metabolických poruch, odd. klinické bio-

chemie LF UP a FN Olomouc)

Analýza nukleotidů ve fibroblastech pro
prenatální diagnostiku dědičných onemocnění
purinové de novo syntézy

A. Šípek1,2, V. Gregor3,4, J. Horáček3,4

(1ÚPMD, Praha, 2IPVZ, katedra gyn.-por.

Praha, 3odd. lékařské genetiky FTN Praha,
4IPVZ, katedra lékařské genetiky Praha)

Podíl prenatální diagnostiky na snížení
výskytu VVV v ČR – chromozomální aberace

A. Šípek1,2, V. Gregor3,4, J. Horáček3,4

(1ÚPMD, Praha, 2IPVZ, katedra gyn.-por.

Praha, 3odd. lékařské genetiky FTN Praha,
4IPVZ, katedra lékařské genetiky Praha)

Podíl prenatální diagnostiky na snížení
výskytu VVV v ČR – strukturální vrozené vady

D. Petrovová, L. Minář, R. Doubek

(Gyn.-por. klinika LF MU a FN Brno)

Tumor malé pánve u gynekologické pacientky
– raritní případ benigního nádoru apendixu

L. Večeřová, J. Vachoušek

(První česká lékařská společnost, Praha)

Vliv tibolonu na fibrocystickou
přestavbu prsní žlázy

17.00

po skončení odborného programu

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR
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zvlhčuje
suchou poševní sliznici

prevence zánětů 
poševní sliznice

Čistá a snadná úleva

Novo Nordisk
Evropská 33c 

160 00 Praha 6
tel.: 233 089 611
fax: 233 089 613

www.menopausa.cz

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU VAGIFEM®:
Název přípravku: Vagifem®. Složení: Jedna vaginální
tableta obsahuje Estradiolum 25 µg (jako Estradiolum
hemihydricum. Indikace: léčba atrofické vaginitidy vzniklé
nedostatkem estrogenů. Dávkování a způsob podání: Vagifem se
zavádí hluboko do pochvy pomocí aplikátoru. Počáteční dávka: jedna
vaginální tableta denně po dobu dvou týdnů. Udržovací dávka: jedna vaginální tableta dvakrát týdně. Léčbu
lze zahájit v kterýkoliv vhodný den. Vagifem je určen pro ženy s intaktní dělohou i bez ní. Kontraindikace:
Těhotenství, známá, v anamnéze uváděná nebo suspektní rakovina prsu, známá nebo suspektní, estrogenně podmíněná
maligní neoplazie (např. rakovina endometria), nediagnostikované krvácení z pochvy, neléčená hyperplazie endometria, dřívější idiopatické nebo aktivní venózní
tromboembolické onemocnění (trombóza hlubokých žil nebo plicní embolie), aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např.
angina pectoris, infarkt myokardu), akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy nevrátily k normálu, známá
hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, porfyrie. Nežádoucí účinky: nejčastější jsou vaginální výtok a vaginální obtíže. Nežádoucí
účinky související estrogenem, jako jsou bolesti prsů, periferní otoky a postmenopauzální krvácení, se s nejvyšší pravděpodobností projeví na počátku léčby.
Další informace viz SPC. Interakce a konkomitantní léčba: Vzhledem k topickému podání a nízké dávce estradiolu v přípravku Vagifem se nepředpokládá, že
dojde ke klinicky významným interakcím. Zvláštní upozornění: viz SPC. Balení: Každá tableta je uložena v plastickém aplikátoru, blistr PVC/Al, krabička. Jedno
balení o 15 tabletách obsahuje 3 blistry po 5 aplikátorech s vloženou tabletou. Uchovávání: Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C, chraňte před světlem,
neuchovávat v lednici. Způsob výdeje: vázán na lékařský předpis. Způsob hrazení: Přípravek je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Datum
schválení: 26. 1. 1994. Datum revize textu: 23. 3. 2005. Držitel rozhodnutí o registraci: Novo Nordisk A/S. Bagsvaerd, Dánsko. Reg. číslo: 54/064/94-C. Další
informaci získáte z SPC, příbalové informace nebo na adrese firmy Novo Nordisk: Novo Nordisk s.r.o., Evropská 33 c, 160 00, Praha 6.



MUDr. Milada Vinická, SVL ČLS JEP 

zástupce SMOS ČLS JEP

zástupci dalších odborností, zástupci pojišťo-

ven, zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

Program:
1. Osteoporóza – celoevropský problém

2. Role jednotlivých odborností v péči

o pacienty s osteoporózou

3. Diskuse, otázky z pléna

4. Stanovení úkolů a možných cest do bu-

doucnosti v péči o nemocné osteoporó-

zou.

Preventivní programy

Po skončení Kulatého stolu o osteoporóze
PŘESTÁVKA do 14.00 hod.

14.00–17.00

MODERNÍ DIAGNOSTICKÉ
METODY V PORODNICTVÍ

Koordinátor:
MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Předsednictvo:
MUDr. Alena Měchurová, CSc.

MUDr. Pavel Vlašín

14.00–14.30
L. Krofta (ÚPMD, Praha)

Novinky UZ diagnostiky v porodnictví

14.31–15.01
M. Procházka, O. Šimetka (Gyn.-por. kli-

nika FNsP Ostrava, Gyn.-por. klinika LF

UP a FN Olomouc)

Přínos fetální pulzní oxymetrie

15.02–15.32
A. Roztočil

(gyn.-por. odd. Nemocnice Jihlava)

Přínos ST analýzy

15.33–16.00

DISKUSE

16.01–16.15
P. Polák, A. Skřivánek (Prediko s.r.o. Zlín

a Olomouc, G-Centrum Olomouc, s.r.o.,

Olomouc)

Význam 3D ultrazvuku pro fetální dysmorfologii

16.16–16.30
K. Čutka, D. Čutka, M. Šustrová

(ambulantní klinika Medipont,

České Budějovice)

Amniocentéza – bezpečná invazivní metoda

Program Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
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16.31–16.45
A. Hudec, J. Turek, M. Hasch

(Gyn.-por. klinika LF UK a FN Plzeň)

Chorioangiom placenty – kazuistika

16.46–17.00

DISKUSE

BUDOVA E – Sál Business centra – I. patro

SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK

Koordinátor:
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

9.00–12.00

GYNEKOLOGIE

Předsedající:
MUDr. Aleš Skřivánek

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

9.00–9.20
M. Mašata

(Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Diagnostika a léčba vulvovaginitid

9.20–9.30

DISKUSE

9.30–9.50
V. Dvořák (Centrum ambulantní gynekolo-

gie a porodnictví Brno)

Prevence karcinomu děložního hrdla

9.50–10.00

DISKUSE

10.00–10.20
A. Skřivánek (G-Centrum Olomouc, s.r.o.)

Osteoporóza v ambulantní gynekologické praxi

10.20–10.30

DISKUSE

10.30–11.00

PŘESTÁVKA

11.00–11.20
J. Dvořák (gyn. ambulance Kolín)

Nové směry v antikoncepci

11.20–11.30

DISKUSE

11.30–11.50
M. Kučera

(gyn.-por. odd. Nemocnice Jihlava)

Enigmatická nemoc endometrióza

11.50–12.00

DISKUSE

12.00–14.00

PŘESTÁVKA

14.00–17.00

PORODNICTVÍ

Předsedající:

MUDr. Alexandra Stará

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

14.00–14.20

L. Prudil (LF MU, Brno)

Právní zodpovědnost porodní asistentky

14.20–14.30

DISKUSE

14.30–14.50

T. Binder (Gyn.-por. klinika 2. LF UK

a FN Motol Praha)

Medicínské a psychologické aspekty
porodu mrtvého plodu

14.50–15.00

DISKUSE

15.00–15.20

M. Kameníková

(Gyn.-por. klinika LF MU a FN Brno)

Psychologie páru za porodu

15.20–15.30

DISKUSE

15.30–16.00

PŘESTÁVKA

16.00–16.20

A. Roztočil

(gyn.-por. odd. Nemocnice Jihlava)

Prevence intrapartálního krvácení

16.20–16.30

DISKUSE

16.30–16.50

R. Peschout

(gyn.-por. odd. Nemocnice Jihlava)

Diagnostika intrapartální hypoxie plodu

16.50–17.00

DISKUSE



CZ.06.ME.09 (duben 2006)

Ideální s ním začít…
Zkrácená informace o přípravku

MERCILON®

Složení: Desogestrelum 0,150 mg, ethinylestradiolum 0,020 mg v jedné tabletě. Indikace: Kontraceptivum. Kontraindikace: • Trombó-
za/tromboembolická příhoda (venózní nebo arteriální) současná nebo v anamnéze a faktory, které k jejímu vzniku predisponují. • Prodromy
trombózy současné nebo v anamnéze (např. tranzitorní ischemický záchvat, angina pectoris). • Migréna v anamnéze s fokálními neurologickými
příznaky. • Diabetes mellitus s postižením cév. • Pankreatitida nebo její přítomnost v anamnéze spojena se závažnou hypertriglyceridemií.
• Těžké jaterní onemocnění právě probíhající nebo v anamnéze. • Existující jaterní tumory nebo jejich výskyt v anamnéze (benigní či maligní).
• Diagnostikované maligní nádory ovlivnitelné sexuálními steroidy nebo podezření na ně (genitálních orgánů a prsů). • Vaginální krvácení
s nediagnostikovanou příčinou. • Těhotenství nebo podezření na ně. • Přecitlivělost na účinnou látku nebo na jakoukoliv složku Mercilonu.
Upozornění/varování: Příznaky venózních nebo arteriálních trombotických/tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulární příhody.
Viz úplná informace o přípravku. Nežádoucí účinky: Bolest hlavy, migréna, změny libida, změny nálady, změny tělesné hmotnosti, nauzea,
zvracení, prsní symptomy (napětí, bolestivost, zvětšení). Viz úplná informace o přípravku. Interakce: Léky metabolizované jaterním
mikrozomálním systémem (např. barbituráty, antikonvulziva) a některá antibiotika (např. peniciliny, tetracykliny). Viz úplná informace
o přípravku. Dávkování a způsob použití: 1 tableta denně. Viz úplná informace o přípravku. Balení: 1x21 a 3x21 tablet. Podmínky
uchovávání: Při teplotě 2 - 25 °C, v původním vnitřním obalu.
Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko. Registrační číslo: 17/875/92 - C. Datum poslední
revize textu: 8. 9. 2004.

Přípravek je pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Další informace získáte: ORGANON, s.r.o., IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

tel.: 221 771 400, fax: 221 771 402, e-mail: info@organon.cz, www.organon.cz



NEDĚLE 28. 5. 20060

9.00–11.15

PERIPARTÁLNÍ KOMPLIKACE
A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ

Koordinátor:

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Předsednictvo:

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

9.00–9.35

T. Binder (Gyn.-por. klinika 2. LF UK

a FN Motol, Praha)

Diagnostika a léčba akutního peripartálního
krvácení – konzervativní přístup
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9.36–10.06
J. Feyereisl (ÚPMD, Praha)

Léčba akutního peripartálního krvácení
– chirurgický přístup

10.07–10.37
O. Šimetka

(Gyn.-por. klinika FNsP Ostrava)

Možnosti užití misoprostolu při řešení
závažných peripartálních komplikací

10.38–11.08
P. Janků

(Gyn.-por. klinika LF UK a FN Brno)

Monitorování matky a plodu při předčasném
odtoku plodové vody

11.15

ZÁVĚR KONFERENCE

20.00 GALAVEČER

Interhotel Voroněž

Předání čestného členství ČGPS ČLS

JEP prof Dr. F. A. Van Asschemu

(Belgie) – prezidentovi EBCOG

a UEMS.

Účinkují:

Kongresová hala – skupina Jan Kořínek

and The Groove s hostujícím zpěvákem

Ebem Davisem (USA) a host večera

skupina Doctor P.P.

Konferenční sál – Réva



Pilulka Loette - spolehlivá, účinná a s pohodlným režimem užívání
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Zkrácená informace o léčivém přípravku:
LOETTE, potahované tablety.
Složení: jedna růžová potahovaná tableta obsahuje: Ethinylestradiolum 0,020 mg, Levonorgestrelum 0,100 mg. Bílá potahovaná tableta neobsahuje žádné léčivé látky. Indikace: Prevence 
otěhotnění. Léčení mírného a středně těžkého acne vulgaris u postmenarchálních premenopauzálních žen, užívajících antikoncepci. Dávkování:Tablety se musí užívat v pořadí, naznačeném 
na balení, každý den přibližně ve stejnou denní dobu. Kontraidikace: trombóza hlubokých žil, tromboembolie, onemocnění cerebrovaskulárních nebo koronárních arterií, trombogenní 
valvulopatie, trombogenní poruchy srdeční frekvence, dědičná nebo získaná trombofilie, bolest hlavy s fokálními neurologickými symptomy, jako aura, jaterní adenom nebo karcinom nebo 
akutní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálu. Diabetes s cévními změnami, nezvládnutelná hypertenze, diagnostikovaný nebo suspektní karcinom prsu, nebo jiný 
diagnostikovaný nebo suspektní estrogen-dependentní nádor, vaginální krvácení neznámé etiologie, diagnostikované nebo suspektní těhotenství, přecitlivělost na některou z komponent 
LOETTE. Zvláštní upozornění: Před zahájením užívání přípravku LOETTE má být vypracována osobní a rodinná anamnéza, a ženy mají být vyšetřeny, včetně změření krevního tlaku. Obdobné 
lékařské vyšetření se má periodicky opakovat po celou dobu užívání přípravku. Ženy, které užívají LOETTE, by měly být důrazně upozorněny, že nesmí kouřit. Užívání perorální antikoncepce 
je spojeno se zvýšeným rizikem venózních a arteriálních trombotických a tromboembolických příhod, se zvýšením krevního tlaku, s poruchami vidění, s bolestí hlavy migrenózního charakteru,
se zvýšením hladiny cukrů a lipidů, s karcinomem reprodukčních orgánů, s jaterními nádory/jaterními onemocněními, LOETTE obsahuje laktosu a sacharosu, pacientky s problémy intolerance 
galaktosy nebo fruktosy by neměly užívat tento lék. U některých žen se v době užívání tablet bez léčivé látky nemusí dostavit krvácení z hormonálního spádu. U žen, užívajících LOETTE,
se může objevit krvácení z průniku/špinění, a to zvláště v průběhu prvních 3 měsíců užívání. Uživatelky LOETTE s depresí v anamnéze mají být pečlivě sledovány. Průjem a zvracení mohou 
redukovat absorpci léčivých látek, což může vést ke snížení jejich koncentrací v séru. Léčivo není určeno k podávání těhotným. Nežádoucí účinky: Podávání perorální antikoncepce vyvolávalo:
zvýšené riziko arteriálních a venózních trombotických a tromboembolických příhod, zvýšené riziko rozvoje intraepiteliálních nádorů a rakoviny děložního čípku, zvýšené riziko diagnózy 
rakoviny prsu. Zánět pochvy včetně vaginální kandidózy. Poruchy nálady, včetně deprese, změny libida. Bolest hlavy, včetně migrény. Nervozita, závratě. Nauzea, zvracení, bolest břicha.
Akné. Krvácení z průniku/špinění. Bolest prsů, citlivost prsů, zvětšení prsů, výtok, dysmenorhoea, změna menstruačního krvácení, změna ektropia děložního čípku a sekrece, amenorhoea.
Zadržování tekutin/edém. Změny tělesné hmotnosti (zvýšení i snížení). Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu a v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci: Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Wien, Rakousko, Registrační číslo: 17/492/99-C. Datum revize textu 15. 3. 2006. Výdej přípravku je vázán na lékařský 
předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před užitím přípravku si, prosím, přečtěte příbalovou informaci, která je součástí lékařem předepsaného balení.
Více informací na www.wyeth.cz

odb progr konf brnoA4.indd    1 25.4.2006    14:48:15
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VŠEOBECNÉ INFORMACE0
Datum konání celostátní konference: 26.–28. 5. 2006

Datum konání semináře porodních asistentek: 27. 5. 2006

Místo konání:
BVV, hala E – přízemí (přednáškový sál)

BVV, Business Center – I. patro

(seminář porodních asistentek)

Vstup do kongresových sálů bude umožněn pouze osobám označeným jmenovkou. 

Děkujeme za vypnutí mobilních telefonů v prostorách konání konference.

Registrace:
25. 5. foyer haly E, BVV od 16.00–21.00 hod.

26. 5. foyer haly E, BVV od 07.00–19.00 hod.

27. 5. foyer haly E, BVV od 07.30–17.00 hod.

28. 5. foyer haly E, BVV od 08.00–12.00 hod.

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, jmenovku, odborný program a aktuální informace.

Členové SSG ČR obdrží hlasovací lístek na Valné shromáždění.

Barevné označení jmenovek:
modrá – lékař

světle fialová – jednodenní vstup

červená – porodní asistentka

zelená – organizační výbor, vystavovatel

žlutá – přednášející, host

Jednací jazyk:
čeština, slovenština

Audiovizuální technika:
dataprojekce z PC

Informace pro účastníky:
Přednášky probíhají v přednáškovém sále haly E – v přízemí, v sobotu také souběžně pro porodní asistentky v přednáškovém sále Busi-

ness Centra v I. patře.

Postery:
Diskuse k posterům proběhne 26. 5. 2006 od 15.00 hod v předsálí přednáškového sálu haly E – přízemí, kde budou postery umístěny. Ty

je nutné nainstalovat nejpozději v pátek ráno do 8.15 hod.

Výstava:
V prostorách haly E Brněnského výstaviště bude ve II. patře uspořádána expozice zdravotnické techniky, farmaceutických preparátů a od-

borné literatury.

Ubytování:
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.

Galavečer:
Uskuteční se v prostorách Interhotelu Voroněž I., Křížkovského 47, Brno.

Upozornění:
Ukončení svého pobytu v hotelovém zařízení oznamte laskavě v recepci hotelu.

Parkování:
Informace ohledně parkování získají účastníci v hotelu, ve kterém mají rezervované ubytování. Jednou z možností je také parkování před

areálem BVV u haly E.

Vědecký sekretariát:
SSG ČR, tel.: 542 221 661, fax: 542 221 662, e-mail: ssgcr@ti.cz

Organizační zajištění:
G-Agency s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc, tel.: 7242 277 964, fax: 585 234 499, e-mail: g-agency@volny.cz, www.gynda.cz



...veselé...

...bláznivé...

...naštvané...

...romantické...

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

CHLOE®

Léčivá látka: cyproteroni acetas 2,00 mg a ethinylestradiolum 0,035 mg v potahované tab-
letě. Indikace: léčba androgen-dependentních onemocnění u žen, jako je akné, zvláště její 
výrazné formy a formy provázené seboreou, zánětem nebo nodózní formy (akné papulopustu-
lóza a akné nodulocystika), androgenní alopecie a lehké formy hirsutismu. Dávkování: Během 
28 po sobě následujících dnů se užívá jedna tableta denně. Užívání z nového balení začíná 
po sedmidenním intervalu užívání placebo tablet, během kterého dojde ke krvácení z vysaze-
ní. Kontraindikace: tromboembolické procesy nebo cerebrovaskulární příhody v přítomnosti 
nebo v anamnéze, fokální migréna, diabetes mellitus, jaterní onemocnění, steroidy ovlivnitel-
né malignity, těhotenství a kojení, nebo přecitlivělost na některou složku přípravku. Zvláštní 
upozornění: za přítomnosti cirkulačních poruch, venózního tromboembolismu, nádorů, hy-
pertriglyceridemie, hypertenze, žloutenky nebo pruritu je třeba zvážit užívání přípravku. In-
terakce: s léky, které indukují mikrozomální enzymy (fenytoin, barbituráty). Enterohepatální 

cirkulace estrogenů může být snížena antibiotiky (peniciliny, tetracykliny). Ženy takto léčené 
by měly dočasně používat bariérovou metodu kontracepce navíc. Těhotenství a kojení: nesmí 
být užíván v době těhotenství a kojení. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových 
vozidel a obsluze strojů: Nebyl pozorován žádný vliv. Nežádoucí účinky: zvýšené riziko 
tromboembolických onemocnění, karcinomu děložního hrdla, karcinomu prsu, benigní a ma-
ligní jaterní tumory, bolest hlavy, migréna, nauzea, zvracení, různé kožní projevy, intolerance 
kontaktních čoček, retence tekutin a změny tělesné hmotnosti. Velikost balení: 28 pota-
hovaných tablet; 3x 28 potahovaných tablet. Podmínky uchovávání: uchovávat při teplotě 
do 25 °C v původním vnitřním obalu. Registrační číslo: 17/155/04-C Držitel rozhodnutí 
o registraci: Zentiva a.s., Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: 24. 8. 2005 
Výdej: přípravek na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdra-
votního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
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Informace k předepisování
přípravku Yadine®:

Složení: drospirenonum 3,00 mg a ethinylest-
radiolum 0,03 mg v 1 potahované tabletě.
Indikace: Hormonální kontraceptivum. 
Farmakologické vlastnosti: Drospirenon má
navíc ke kontracepčnímu účinku další výhodné
vlastnosti. Drospirenon má antimineralokortiko-
idní aktivitu, která může zabránit zvýšení tělesné
váhy a dalším příznakům retence tekutin. Tím do-
jde ke zrušení estrogenem podmíněné retence
sodíku, a tedy velmi dobré snášenlivosti a pozi-
tivnímu vlivu na premenstruační syndrom.
V kombinaci s ethinylestradiolem drospirenon
vytváří výhodný lipidový profil se zvýšeným HDL.
Drospirenon vykazuje antiandrogenní aktivitu ve-
doucí k pozitivnímu účinku na kůži, k redukci
projevů akné a tvorby kožního mazu. Drospi-
renon navíc nebrání zvýšení SHBG vázanému na
ethinylestradiol, které je výhodné pro vazbu a in-

aktivaci endogenních androgenů. V kombinaci
s antimineralokortikoidními a antiandrogenními
vlastnostmi vytváří drospirenon biochemický
a farmakologický profil velmi připomínající při-
rozený hormon progesteron.
Kontraindikace: Trombóza (venózní nebo arteri-
ální) současná nebo v anamnéze. Diabetes mellitus
s postižením cév. Pankreatitis spojená s hypertrig-
lyceridémií i v anamnéze. Jaterní tumory či těžké
jaterní onemocnění i v anamnéze. Malignity
pohlavních orgánů nebo prsů nebo podezření na
ně. Vaginální krvácení s nediagnostikovanou příči-
nou. Těhotenství nebo podezření na ně.
Dávkování a způsob podávání: Užívání se
zahajuje první den menstruačního krvácení 21 po
sobě následujících dnů, každý den jedna tableta,
přibližně ve stejnou dobu. Užívání z nového balení
začíná po sedmidenním intervalu bez užívání tab-
let, během kterého dojde ke krvácení z vysazení.

Upozornění/Varování: Příznaky venózních
nebo arteriálních trombotických/tromboembolic-
kých příhod nebo cerebrovaskulární příhody.
Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře
snášen. Případné nežádoucí účinky jsou bolest
hlavy, migréna, změny libida, nauzea, zvracení,
různé kožní projevy, vaginální sekrece, intole-
rance kontaktních čoček, napětí a bolest prsou,
hypersenzitivní reakce. Jen zcela vzácně může
dojít k vážnějším obtížím, které je nutno konzul-
tovat s odborným lékařem.
Interakce: Léky metabolizované jaterním mikoro-
zomálním systémem (např. barbituráty, antikonvul-
ziva) a některá antibiotika (např. peniciliny,
tetracykliny) mohou negativně ovlivnit účinnost pří-
pravku/ Yadine. Viz úplná informace o přípravku.
Balení: 1 x 21 a 3 x 21 – potahované tablety
v kalendářním balení.
Uchovávání: Uchovávat v originálním balení
při teplotě do 25 °C.

Registrační číslo: 17 / 606 / 00 - C
Datum registrace : 20. 12. 2000.
Datum poslední revize : 6. 4. 2005.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Schering AG, D-13342, Berlín, SRN
Literatura: 1. Huber et al.; Eur J Contracept Reprod
Health Care 2000;5:25–34; 2.Foidart et al.; Eur J
Contracept Reprod Health Care 2000;5:124–34;
3.Mansour; Eur J Contracept Reprod Health Care
2002;7 (Suppl 3): 35-41; 4. Apter et al.; Eur J Con-
tracept Reprod Health Care 2003;8: 35-37.

Další informace získáte v odborných materiálech
firmy nebo na adrese: 
Schering s.r.o., Šafaříkova 17, Praha 2, 
tel: 271 730 661, fax: 271 730 657
www.schering.cz, e-mail: info@schering.cz
Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hra-
zen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. U
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Po čem ženy touží…
Zdroj: Průzkum postojů k užívání perorální antikoncepce v ČR

Opinion Window, 2003

• kontracepční spolehlivost 1,2

• příznivý efekt na PMS a náladu 3,4

• stabilní hmotnost příp. mírný pokles 1,2

• výborná snášenlivost a compliance 1,2


