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Časový rozvrh odborného programu

Čtvrtek 2. 6. 2011
13.00–16.00 hod.

 

WORKSHOP  1

Kongresové centrum ALDIS,
Salonek č. 3 - 1. patro

Místo konání:

16.00 hod.

Místo konání:

Zasedání výboru a revizní 
komise ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum ALDIS, 
Salonek č. 1 - 1. patro

13.00–16.00 hod.

Místo konání:

WORKSHOP 2

Kongresové centrum ALDIS,
Přednáškový sál - 2. patro

13.00–16.00 hod.

 

WORKSHOP  4

Kongresové centrum ALDIS, 
Salonek č. 4 - 1. patro

Místo konání:

13.00–16.00 hod.

Místo konání:

WORKSHOP 5

FN Hradec Králové, 
Gyn.-por. klinika, Posluchárna, 
přízemý /pravý vchod/

13.00–16.00 hod.

Místo konání:

WORKSHOP 2

Kongresové centrum ALDIS,
Salonek č. 2 - 1. patro

Pátek 3. 6. 2011
9.00–9.15 hod.

Místo konání:

Zahájení konference

Velký sál - 1. patro

11.00 –12.00 hod.

Místo konání:

Kontroverze-Perinatologie I

Velký sál - 1. patro

Dopolední blok

Satelitní symposium spol. 
Zentiva k. s.

Velký sál - 1. patro

12.00–13.00 hod.

Místo konání:

12.00–14.00 hod. Přestávka

12.00–14.00 hod.
Jednací sál, Eliščin sál, Restaurace

Obědy

14.00–17.00 hod.

Místo konání:

Kontroverze - Gynekologie I

Velký sál - 1. patro

14.00–17.00 hod.

Místo konání:

Spolupráce lékaře 
a farmaceutické společnosti

Eliščin sál - přízemí

9.15 –11.00 hod.

Místo konání:

Kontroverze asistované 
reprodukce

Velký sál - 1. patro

18.15 hod.

Místo konání:

Zasedání redakční rady
České gynekologie

Kongresové centrum ALDIS,
Salonek č. 1 - 1. patro

17.15 hod.

Místo konání:

Valné shromáždění SSG ČR

Velký sál - 1. patro

Odpolední blok Paralelní workshop

OdbOrný program
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Sobota 4. 6. 2011

9.00–12.00 hod.

 

Kontroverze-Perinatologie II

Velký sál - 1. patroMísto konání:

Neděle 5. 6. 2011

9.00–12.00 hod.

 

Kontroverze-Perinatologie III

12:00 hod. Závěr konference

Velký sál - 1. patroMísto konání:

Satelitní symposium spol. 
Bayer HealthCare

Velký sál - 1. patro

12.00–13.00 hod.

Místo konání:

13.00–14.00 hod. Sekce posterů

Místo konání: Malý sál - 1. patro

14.00–17.00 hod.

Místo konání:

Kontroverze - Gynekologie II

Velký sál - 1. patro

20.00–01.00 hod.

Místo konání:

Gala večer

Kongresové centrum ALDIS, 
Velký sál - 1 . patro, 
přízemní prostory

14.00–17.15 hod.

Místo konání:

Aktivní sdělení porodních 
asistentek

Přednáškový sál - 2. patro

Odpolední blok 
SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK 

Dopolední blok 
společný program pro lékaře a porodní asistentky 
  

12.00–14.00 hod. Přestávka

12.00–14.00 hod.

Jednací sál, Eliščin sál, Restaurace

Obědy

OdbOrný program



První a jediná kvadrivalentní vakcína 
chránící proti pěti onemocněním 

Očkujte vakcínou SILGARD®!

Vakcína SILGARD® = prevence:

CERVIKÁLNÍ 
KARCINOM*

GENITÁLNÍ 
BRADAVICE**

CERVIKÁLNÍ 
DYSPLAZIE*

VULVÁLNÍ 
DYSPLAZIE*

VAGINÁLNÍ 
DYSPLAZIE*

* v příčinné souvislosti s jistými (onkogenními) HPV typy       ** v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV

 Copyright © (2010) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl.*, 
Křenova 5, 162 00 Praha 6, tel.: 233 010 111, www.msdi.cz
* Affiliate of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.
11-12-GRD-2010-CZ-2199-J

Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, 
s úplným souhrnem údajů o přípravku.

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

Zkrácená informace o léčivém přípravku
Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). Kvalitativní a kvantitativní složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně: 
Papillomaviri humani1 typus 6 proteinum L12, 3 - 20 mikrogramů; Papillomaviri humani1 typus 11 proteinum L12, 3 - 40 mikrogramů; Papillomaviri humani1 typus 16 proteinum L12, 3 - 40 mikrogramů; Papillomaviri humani1 typus 18 proteinum 
L12, 3 - 20 mikrogramů. Léková forma: Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Indikace: Silgard je vakcína k použití od věku 9 let k prevenci: - premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních) a cervikálního 
karcinomu v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV); - bradavic zevního genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifi ckými typy HPV. Důležité informace o údajích podporujících tuto 
indikaci viz body 4.4 a 5.1 Souhrn údajů o přípravku Silgard. Použití přípravku Silgard musí být v souladu s ofi ciálními doporučeními. Dávkování a způsob podání: Základní vakcinační řada sestává ze 3 samostatných 0,5ml dávek podaných 
podle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Pokud je nezbytné alternativní očkovací schéma, druhá dávka musí být podána nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka musí být podána nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři 
dávky musí být podány během období jednoho roku. Potřeba podání dávky přeočkování nebyla stanovena. Dětská populace: s podáním přípravku Silgard dětem mladším 9 let nejsou žádné zkušenosti. Vakcínu je nutno aplikovat intramuskulární 
injekcí. Doporučuje se, aby jedincům, jimž je podána první dávka přípravku Silgard, byly podány všechny tři dávky vakcinační řady přípravkem Silgard. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Jedinci, u nichž se po podání dávky přípravku Silgard objeví příznaky hypersenzitivity, nesmí další dávku přípravku Silgard dostat. Podávání přípravku Silgard musí být odloženo u jedinců trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. 
Přítomnost lehké infekce, jako je lehká infekce horních cest dýchacích nebo horečka nízkého stupně, však nejsou kontraindikací pro imunizaci. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Při rozhodování o vakcinaci jednotlivé ženy se 
musí vzít v potaz riziko, že již byla vystavena působení HPV a potenciální přínos, který může z vakcinace mít. Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ vzácných anafylaktických reakcí po aplikaci vakcíny snadno k dispozici odpoví-
dající léčebná opatření. Očkovaní by měli být přibližně 15 minut po podání vakcíny Silgard pečlivě sledováni. Stejně jako u jiných vakcín se nemusí přípravkem Silgard zajistit ochrana všem očkovaným. Neprokázalo se, že by měl přípravek Silgard 
terapeutický efekt. Nejsou žádné údaje o použití přípravku Silgard u jedinců se sníženou imunitní reakcí. Tuto vakcínu je nutno podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním 
podání takovým jedincům může dojít ke krvácení. Délka ochrany není v současnosti známa. Trvalá účinnost ochrany byla pozorována po dobu 4,5 roku po dokončení 3-dávkové série. Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti, imunogenicitě 
ani účinnosti, které by podporovaly zaměnitelnost přípravku Silgard s jinými vakcínami proti HPV. Interakce: Jedinci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 6 měsíců před první dávkou vakcíny, byli ve všech klinických studiích 
vyřazeni. Použití spolu s dalšími vakcínami: Při podání přípravku Silgard ve stejnou dobu (ale při podání vakcín do různých injekčních míst) s vakcínou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo k zásahu do imunitní odpovědi na HPV typy. 
Přípravek Silgard lze podávat současně s kombinovanou posilovací (booster) vakcínou obsahující diftérii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (vakcíny dTap, dT-IPV, dTap-IPV) 
bez významné interference s protilátkovou odpovědí na kteroukoli ze složek kterékoli z vakcín. Současné podávání přípravku Silgard s jinými vakcínami, než jsou vakcíny uvedené výše, nebylo studováno. Nezdá se, že by použití hormonální anti-
koncepce ovlivnilo imunitní odpověď na přípravek Silgard. Těhotenství a kojení: Údaje o podávání přípravku Silgard v průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní signál. Tyto údaje však nejsou dostatečné pro doporučení používání 
přípravku Silgard v průběhu těhotenství. Proto je třeba očkování odložit až do ukončení těhotenství. Přípravek Silgard může být podáván kojícím ženám. Nežádoucí účinky: [Velmi časté (≥ 1/10); pyrexie, v místě injekce: erytém, bolest, otok; 
časté (≥ 1/100, < 1/10); bolest v končetině, v místě injekce: podlitina, pruritus. Ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny v nižších frekvencích. Zkušenosti po uvedení přípravku na trh: Protože tyto účinky byly hlášeny dobrovolně populací o neurčité 
velikosti, není možné spolehlivě odhadnout jejich četnost nebo potvrdit pro všechny účinky kauzální souvislost s podáním vakcíny. Idiopatická trombocytopenická purpura, lymfadenopatie, reakce přecitlivělosti včetně anafylaktických/anafylak-
toidních reakcí, syndrom Guillain-Barrého, závrať, bolest hlavy, synkopa někdy doprovázená tonicko-klonickými pohyby, nauzea, zvracení, artralgie, myalgie, tělesná slabost, třesavka, únava, malátnost. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce 
(2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení: 0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce se dvěma jehlami v balení po 1 kuse. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie. Registrační číslo(a): EU/1/06/358/007. Datum poslední revize textu: 23. 8. 2010
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Celostátní konferenCe
SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
Datum konání: 3.–5. 6. 2011 
Místo konání: Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS
 
semInář poroDníCH AsIstentek
Datum konání: 4. 6. 2011 
Místo konání: Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

Čtvrtek 2. 6. 2011
WorKSHopY 

WORKSHOP 1
RŮSTOVÁ RETARDACE PLODU – ULTRAZVUKOVÝ MANAGEMENT 

Koordinátoři:  R. Vlk (Praha), M. Pětroš (Ostrava)
Místo konání:  Kongresové centrum ALDIS, Salonek č. 3 – 1. patro 
Čas konání:  13.00–16.00 hod. 

Obsah odborného programu:
 DEFINOVÁNÍ POJMŮ, SGA VERSUS IUGR, EPIDEMIOLOGICKÁ DATA
 ULTRAZVUKOVÁ BIOMETRIE, PŘESNOST MĚŘENÍ PARAMETRŮ
 VÝZNAM STANOVENÍ MNOŽSTVÍ PLODOVÉ VODY
 DOPPLEROVSKÁ FLOWMETRIE JEDNOTLIVÝCH CÉV, VÝZNAM A HODNOCENÍ
 ODLIŠNOSTI PRŮTOKOVÝCH PARAMETRŮ U RIZIKOVÝCH GRAVIDIT (DM, GEMINI)
 MANAGEMENT SLEDOVÁNÍ TĚHOTENSTVÍ A UKONČENÍ GRAVIDITY

OdbOrný program
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WORKSHOP 2
SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU 
PRENATÁLNÍ PÉČE
(Certifikát, podmínky k jeho získání, způsob úhrady)

Koordinátoři:  M. Ľubušký (Olomouc), L. Krofta (Praha), P. Vlašín (Brno)
Místo konání:  Kongresové centrum ALDIS, Přednáškový sál – 2. patro
Čas konání:  13.00–16.00 hod.

Obsah odborného programu:
 Podmínky pro získání certifikátu opravňujícího k nasmlouvání kódu 63415

WORKSHOP 3
HYPOXIE PLODU – POSTUPY LEGE ARTIS, KAZUISTIKY

Koordinátoři:  A. Měchurová (Praha), A. Roztočil (Jihlava), M. Procházka (Olomouc)
Místo konání:  Kongresové centrum ALDIS, Salonek č. 2 – 1. patro
Čas konání:  13.00–16.00 hod.

Obsah odborného programu:
 M. Procházka (Olomouc):
 HyPOXIcKÝ PLOD
 A. Měchurová (Praha), A. Roztočil (Jihlava), M. Procházka (Olomouc):
 ROZBORy KAZUISTIK – AnTePARTÁLnÍ a InTRAPARTÁLnÍ KTG
 A. Měchurová (Praha):
 INTERPRETACE SUSPEKTNÍCH a PATOLOGICKÝCH KTG NÁLEZŮ – I. DOBA PORODNÍ
 A. Roztočil (Jihlava):
  INTERPRETACE SUSPEKTNÍCH a PATOLOGICKÝCH KTG NÁLEZŮ – II. DOBA PORODNÍ

WORKSHOP 4
CERVIKÁLNÍ PATOLOGIE

Koordinátoři:  J. Ondruš (Ostrava), R. Pilka (Olomouc), V. Dvořák (Brno)
Místo konání:  Kongresové centrum ALDIS, Salonek č. 4 – 1. patro
Čas konání:  13.00–16.00 hod.

Obsah odborného programu:
 PŘIROZENÝ PRŮBĚH HPV INFEKCE
 METAPLÁZIE a ARCHITEKTONIKA CÉV
 ABnORMÁLnÍ nÁLeZy
 KOLPOSKOPIcKÁ PReDIKce InVAZIVnÍHO KARcInOMU ceRVIXU
 PReZenTAce KAZUISTIK a JeJIcH ROZBOR

OdbOrný program
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WORKSHOP 5
PORUCHY POŠEVNÍHO PROSTŘEDÍ, ZÁNĚTY POCHVY A ZEVNÍHO 
GENITÁLU, VULVOVAGINÁLNÍ DYSKOMFORT

Koordinátor:  J. Špaček (Hradec Králové)
Místo konání:   FN Hradec Králové, Sokolská 581, Gyn.-por. klinika – posluchárna,  

přízemí (pravý vchod)
Čas konání:  13.00–16.00 hod.

Obsah odborného programu:
 V. Buchta (Hradec Králové):
 VAGInÁLnÍ MIKROBIOTIKA
 P. Jílek (Hradec Králové):
 SOUČASNÝ NÁHLED NA IMUNITNÍ SYSTÉM POCHVY
 J. Kestřánek, J. Špaček, Matula (Hradec Králové):
  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI s HODNOCENÍM VULVOVAGINÁLNÍHO DYSKOMFORTU  

POMOcÍ Ph a nATIVnÍHO PRePARÁTU
 P. Jílek (Hradec Králové):
  LACTOBACILLUS VAGINALIS: PROBIOTIKA V LÉČBĚ VULVOVAGINÁLNÍHO 

DySKOMFORTU
 V. Buchta (Hradec Králové):
  SOUČASNÉ MOŽNOSTI V LABORATORNÍ DIAGNSOTICE PORUCH POŠEVNÍHO 

PROSTŘEDÍ, VÝZNAM MIKROSKOPIE
 V. Pidrman (Hradec Králové):
 PSYCHOSOAMTICKÉ ASPEKTY VULVOVAGINÁLNÍHO DYSKOMFORTU
 J. Špaček (Hradec Králové):
 QUO VADIS V MAnAGeMenTU VULVOVAGInÁLnÍHO DySKOMFORTU?

16.00 hod.  Zasedání výboru a revizní komise ČGPS ČLS JEP
Místo konání:  Kongresové centrum ALDIS, Salonek č. 1 – 1. patro

pátek 3. 6. 2011
9.00 hod.  Zahájení konference

9.15–12.00 hod.  KONTROVERZE ASISTOVANÉ REPRODUKCE
Místo konání:  Velký sál – 1. patro
9.15–10.00 hod.  Přenos jednoho embrya, pro a proti
Koordinátor:  P. Ventruba (Brno)

9.15–9.30 hod.  T. Mardešić (Praha): 
  PŘENOS JEDNOHO EMBRYA – PROTI
9.30–9.45 hod.  J. Dostál (Olomouc):
  PŘENOS JEDNOHO EMBRYA – PRO
9.45–10.00 hod.  Diskuse

OdbOrný program
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10.00–11.00 hod.   Léčba neplodnosti v ambulanci gynekologa, její limity
Koordinátor:  J. Dostál (Olomouc)

10.00–10.15 hod.  A. Skřivánek (Olomouc):
  LÉČBA NEPLODNOSTI V AMBULANCI GYNEKOLOGA, JEJÍ LIMITY
  Diskuse
10.15–10.30 hod.  P. Uher (Plzeň):
   MOŽNOSTI LÉČBY NEPLODNOSTI V CENTRECH ASISTOVANÉ REPRODUKCE  

A JeJÍ LIMITy
  Diskuse
10.30–10.45 hod.  Z. Malý (Brno):
  PGD/PGS – ZKLAMÁnÍ neBO nADŠenÍ?
  Diskuse
10.45–11.00 hod.  Z. Malý (Brno):
  DAROVANÉ OOCYTY a STRACH Z HORMONŮ? CO ŘÍCI PACIENTCE?
  Diskuse

11.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE I
Místo konání:  Velký sál – 1. patro
11.00–12.00 hod.  ST analýza, pro a proti
Koordinátor:  L. Hruban (Brno)

11.00–11.10 hod.  L. Hruban (Brno):
  PRIncIP MeTODy ST AnALÝZy
11.10–11.25 hod.  V. Korečko (Plzeň):
   ST AnALÝZA – PRO 
11.25-11.40 hod.  P. Křepelka (Praha): 
  ST AnyLÝZA – PROTI  
 /LIMITy ST AnALÝZy V DIAGnOSTIce InTRAPATÁLnÍ HyPOXIe PLODU/
11.40–12.00 hod.  Diskuse

12.00–13.00 hod.  Satelitní symposium společnosti Zentiva k.s.
 Místo konání:  Velký sál – 1. patro 

 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 
  (přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha):
 PRÁVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 Pro účastníky symposia bude zajištěno občerstvení.

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA
  Obědy: Jednací sál, Eliščin sál, Restaurace – přízemí  

(platí pouze pro účastníky, kteří mají oběd zakoupen přes registraci)

OdbOrný program
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14.00–17.00 hod.  KONTROVERZE – GYNEKOLOGIE I
Místo konání:  Velký sál – 1. patro
14.00–15.00 hod.  Robotická chirurgie v gynekologii, ano či ne
Koordinátor:  J. Klát (Ostrava)

14.00–14.20 hod.  R. Pilka (Olomouc):
  ROBOTIcKÁ cHIRURGIe V GyneKOLOGII – AnO
14.20–14.40 hod.  J. Eim (Vyškov):
  ROBOTIcKÁ cHIRURGIe V GyneKOLOGII – ne
14.40–15.00 hod.  Diskuse

15.00–16.00 hod.  Použití síťových implantátů v gynekologii, pro a proti
Koordinátor:  I. Huvar (Brno)

15.00–15.20 hod.  A. Martan (Praha):
  POUŽITÍ SÍŤOVÝCH IMPLANTÁTŮ V GYNEKOLOGII – PROTI
15.20–15.40 hod.  L. Krofta (Praha):
  POUŽITÍ SÍŤOVÝCH IMPLANTÁTŮ V GYNEKOLOGII – PRO
15.40–16.00 hod.  Diskuse

16.00–17.00 hod.  Lymfadenektomie u Ca endometria, pro a proti
Koordinátor:  R. Pilka (Olomouc)

16.00–16.20 hod.  D. Cibula (Praha):
  LyMFADeneKTOMIe U cA enDOMeTRIA – PRO
16.20–16.40 hod.  L. Rob (Praha):
  LyMFADeneKTOMIe U cA enDOMeTRIA – PROTI 
16.40–17.00 hod.  Diskuse

17.15 hod.  Valné shromáždění Sdružení soukromých gynekologů ČR 
  
18.15 hod.  Zasedání redakční rady České gynekologie
Místo konání:  Kongresové centrum ALDIS, Salonek č. 1– 1. patro

14.00–17.00 hod.  PARALELNÍ WORKSHOP 

SPOLUPRÁCE LÉKAŘE a FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI
Místo konání:  Eliščin sál, přízemí
 
 JUDr. Jana Marečková, Mgr. Martin Shimmer (advokáti AK Marečková)
 1. Z POHLEDU PRÁVNÍKA
 Ing. Lucie Rytířová (daňový poradce Mazars s.r.o) 
 2. Z POHLEDU DAŇOVÉHO PORADCE
 

OdbOrný program
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sobota 4. 6. 2011
9.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE II
  Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky
Místo konání:  Velký sál – 1. patro
9.00–10.00 hod.  Epiziotomie, pro a proti
Koordinátor:  T. Binder (Praha)

9.00–9.15 hod.  O. Šimetka (Ostrava): 
  ePIZIOTOMIe – PROTI
9.15–9.30 hod.  V. Kališ (Plzeň):
  ePIZIOTOMIe – PRO
9.30–9.40 hod.  J. Záhumenský (Praha):
   HODNOCENÍ PORODU RODIČKOU V ČASE PŮL ROKU PO PORODU S OHLEDEM  

NA ZÁVAŽNOST PORODNÍHO PORANĚNÍ
9.40–10.00 hod.  Diskuse

10.00–11.00 hod.  Růstová retardace plodu – ukončit nebo sledovat?
 Koordinátor:  K. Maršál (Lund, Švédsko)

10.00–10.20 hod.  M. Procházka (Olomouc):
  RŮSTOVÁ RETARDACE PLODU – SLEDOVAT? 
10.20–10.40 hod.  K. Maršál (Lund, Švédsko):
  RŮSTOVÁ RETARDACE PLODU – UKONČIT?
10.40–11.00 hod.  Diskuse

11.00–12.00 hod.  Screeningové programy v těhotenství pro a proti 
 -ekonomické možnosti systému
 Koordinátor:  M. Ľubušký (Olomouc)
 
11.00–11.20 hod.  M. Ľubušký (Olomouc):
   SCREENINGOVÉ PROGRAMY V TĚHOTENSTVÍ PRO a PROTI – EKONOMICKÉ  

MOŽNOSTI SYSTÉMU
11.20–12.00 hod.  J. Šantavý (Olomouc), L. Krofta (Praha), V. Unzeitig (Brno):
  PAneLOVÁ DISKUSe

OdbOrný program
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12.00–13.00 hod.  Satelitní symposium společnosti Bayer HealthCare
Místo konání:  Velký sál – 1. patro 
Chairman:  MUDr. Aleš Skřivánek 
 
 MUDr. Michael Fanta, PhD.: 
 ABNORMÁLNÍ MENSTRUAČNÍ KRVÁCENÍ a JEHO PRAKTICKÉ ASPEKTY
 doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.: 
 NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ ENDOMETRIÓZY. TEORIE JAKO ZÁKLAD.
 MUDr. Radmila Čadílková, Prim. MUDr. Harald Čadílek:
 AnTIKOncePce-OD TeORIe K PRAXI
 doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.: 
 ORIGINÁL VS GENERIKUM V KLINICKÉ PRAXI

 Pro účastníky symposia bude zajištěno občerstvení.

12.00–14.00 hod.  PŘESTÁVKA
  Obědy: Jednací sál, Eliščin sál, Restaurace – přízemí  

(platí pouze pro účastníky, kteří mají oběd zakoupen přes registraci)

13.00–14.00 hod.  SEKCE POSTERŮ
Koordinátoři:  J. Tošner (Hradec Králové), J. Dostál (Olomouc)
Místo konání:  Malý sál – 1. patro

 Z. Adamík, M. Mlčoch (Zlín):
 POUŽITÍ IMPLANTÁTU PROSIMA U DESCENSU 2. a 3. STUPNĚ
 V. Gregor, A. Šípek (Praha):
 JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠÍ DO PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY SCREENING I. TRIMESTRU
 I. Holusková, M. Ľubušký, M. Studničková, M. Procházka (Olomouc):
 SPOnTÁnnÍ AnTePARTÁLnÍ RhD ALOIMUnIZAce
 A. Krištúfková, M. Borovský, M. Korbeľ (Bratislava, SK):
 OPERAČNÍ ŘEŠENÍ POSPARTÁLNÍ HEMORAGIE – PRO a PROTI
 A. Kuřinová, P. Sák (České Budějovice):
 RUPTURA JATER PŘI HELLP SYNDROMU (3 KAZUISTIKY)
    M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Studničková, M. Pětroš, J. Šantavý, M. Ordeltová,  

K. Vomáčková (Olomouc):
 FETOMATERNÁLNÍ HEMORAGIE PŘI AMNIOCENTÉZE
  M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Studničková, M. Procházka, M. Ordeltová,  

K. Vomáčková (Olomouc):
 FETOMATERNÁLNÍ HEMORAGIE PŘI VAGINÁLNÍM PORODU
  M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Studničková, M. Procházka, M. Ordeltová,  

K. Vomáčková (Olomouc):
 FETOMATERNÁLNÍ HEMORAGIE PŘI PORODU CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
  E. Pálová, M. Borovský, A. Krištúfková (Bratislava, SK): 
 INDIKÁCIE PERIPARTÁLNEJ HYSTEREKTOMIE-ANALÝZA NAŠEHO SÚBORU
 D. Smetanová, M. Hynek (Praha):
  ANOMÁLIE MŰLLEROVÝCH VÝVODŮ U ŽEN s PORUCHOU REPRODUKCE – 

ULTRAZVUKOVÁ DIAGnOSTIKA V AMBULAncI GyneKOLOGA
  M. Studničková, M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Procházka, M. Ordeltová,  

K. Vomáčková (Olomouc):
  VLIV VĚKU RODIČKY, PARITY, DÉLKY TRVÁNÍ TĚHOTENSTVÍ a HMOTNOSTI PLODU NA 

FETOMATERNÁLNÍ HEMORAGII PŘI SPONTÁNNÍM PORODU
  

OdbOrný program
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 V. Ťápalová, A. Haraštová, L. Hruban, P. Janků, P. Ventruba, K. Skorkovská,  
 L. Oškrdalová (Brno):
 JE BEZPEČNÉ INDUKOVAT VAGINÁLNÍ POROD KONCEM PÁNEVNÍM?
  B. Zmrhalová, J. Záhumenský, E. Menzlová, J. Vojtěch, O. Šottner,  

H. Neumannová (Praha):
 PORODY ADOLESCENTNÍCH RODIČEK – PRŮBĚH a KOMPLIKACE

14.00–17.00 hod.  KONTROVERZE – GYNEKOLOGIE II
Místo konání:  Velký sál – 1. patro
14.00–15.00 hod.  Office hysteroskopie, pro a proti
Koordinátor:  D. Kužel (Praha)

14.00–14.20 hod.  P. Kovář (Havířov):
  OFFIce HySTeROSKOPIe – PRO 
14.20–14.40 hod.  V. Unzeitig (Brno): 
  OFFIce HySTeROSKOPIe – PROTI
14.40–15.00 hod.  Diskuse

15.00–16.00 hod.  See and Treat, pro a proti
Koordinátor:  J. Ondruš (Ostrava)

15.00–15.20 hod.  L. Rob (Praha):
  See AnD TReAT – PROTI
15.20–15.40 hod.  V. Dvořák (Brno):
  See AnD TReAT – PRO
15.40–16.00 hod.  Diskuse

16.00–17.00 hod.    Vakcinace proti HPV – kvadrivalentní versus bivalentní  
vakcína / Hrazení vakcinace z veřejného zdravotního pojištění,  
pro a proti

 Koordinátor:  J. Ondruš (Ostrava)

16.00–16.20 hod.  L. Rob (Praha):
  BIVALenTnÍ VAKcÍnA – PRO
16.20–16.40 hod.  V. Dvořák (Brno):
  KVADRIVALenTnÍ VAKcÍnA – PRO
16.40–17.00 hod.  Diskuse

 
 

SEKCE poroDNÍCH aSISTENTEK

14.00–17.00 hod.  AKTIVNÍ SDĚLENÍ PORODNÍCH ASISTENTEK
Koordinátoři:  V. Unzeitig (Brno), M. Procházka (Olomouc), A. Roztočil (Jihlava), T. Binder (Praha), 
  O. Šimetka (Ostrava)
Místo konání:  Přednáškový sál – 2. patro

14.00–14.15 hod.  Š. Táborská, M. Králová (Olomouc): 
  ROBOTICKÉ CENTRUM FN OLOMOUC
  Diskuse
 

OdbOrný program



15

14.15-14.30 hod.  T. Voráčová, M. Číhalíková (Olomouc): 
  BOLEST U PACIENTEK s HYPERSTIMULAČNÍM SYNDROMEM
  Diskuse
14.30–14.45 hod.  J. Krčálová (Brno): 
  DIAGNOSTIKA a LÉČBA OSTEOPORÓZY V GYNEKOLOGII
  Diskuse
14.45-15.00 hod.  K. Dofková (Brno):
  KONZERVATIVNÍ TERAPIE MOČOVÉ INKONTINENCE ŽEN
  Diskuse
15.00–15.10 hod.  E. Procházková (Olomouc): 
  KARDIOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ - KAZUISTIKA
  Diskuse
15.10–15.20 hod.  I. Pavlíková (Olomouc):
  VYUŽITÍ AROAMTERAPIE NA PORODNÍM SÁLE
  Diskuse
15.20–15.35 hod.  M. Kameníková (Brno): 
  PORODnÍ PLÁny a DULA nA PORODnÍcH SÁLecH Ve Fn BRnO
  Diskuse
15.35–15.50 hod.  H. Janáčková (Brno):
  JAK MŮŽE PERSONÁL PORODNÍCH SÁLŮ OVLIVNIT PRŮBĚH  
 DRUHÉ DOBY PORODNÍ?
  Diskuse
15.50–16.05 hod.  J. Dočkalová (Třebíč): 
  ODBĚRY PUPEČNÍKOVÉ KRVE 
  Diskuse
16.05–16.35 hod.  S. Polášková (Praha): 
  PÉČE O KŮŽI NOVOROZENCE
  Diskuse
16.35–16.55 hod.  P. Velebil (Praha):
  ZKUŠENOSTI S UŽITÍM PORODNICKÉHO GELU
16.55–17.15 hod.  V. Unzeitig (Brno): 
  MOŽNOSTI STABILIZACE PORUŠENÉHO POŠEVNÍHO PROSTŘEDÍ
 Diskuse

OdbOrný program
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20.00–1.00 hod.  GALA VEČER
Místo konání:  Velký sál Kongresového centra ALDIS a přízemní prostory
 
    Předání čestného členství ČGPS ČLS JEP prof. MUDr. Jánu Dankovi, CSc. 

a prof. Dr. eckhardu Petrimu.  

  Slavnostní křest knihy Atlas kolposkopie, autorů Georga Herbecka, Jiřího Ondruše,  
Vladimíra Dvořáka a Alexandra Mortakise.

  Předání  cen ČGPS ČLS JEP za nejlepší publikace v oboru gynekologie a porodnictví za rok 
2009 v kategoriích:

  monografie: doc. MUDr. Michal Mára, CSc.: Děložní myomy – moderní diagnostika a léčba
  publikace: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.:  

1) Correlation between changes in ultrasound measurements and clinical effect of tension-
free vaginal tape-SecUR* procedure,

  2) Initial experience with a short, tension-free vaginal tape (the tension-free vaginal tape 
secur system)

 publikace autorů do 35 let:  
  as. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.: Presentation, management and outcome of 32 patients 

with pregnancy-associated breast cancer: a matched conrolled study. 
  
 Vyhlášení výsledků „Cena – EUNI INKO Astellas 2010“

Účinkují:  Velký sál – 1. patro: kapela GOOD COMPANY s rep. BONEY M. REVIVAL.
  V průběhu večera vystoupí host večera Peter Nagy.
  Přízemní prostory: Cimbálová kapela RÉVA.
  
 Občerstvení je zajištěno formou rautu.

OdbOrný program
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neděle 5. 6. 2011
9.00–12.00 hod.  KONTROVERZE – PERINATOLOGIE III
Místo konání:  Velký sál – 1. patro
9.00–10.00 hod.   Vliv vaginálního porodu na pánevní dno – pohled urogynekologa 

a porodníka
Koordinátor:  J. Feyereisl (Praha)

9.00–9.20 hod.  L. Krofta (Praha):
  VLIV VAGInÁLnÍHO PORODU nA PÁneVnÍ DnO – POHLeD UROGyneKOLOGA
9.20–9.40 hod.  R. Gerychová (Praha):
  VLIV VAGInÁLnÍHO PORODU nA PÁneVnÍ DnO – POHLeD PORODnÍKA
9.40–10.00 hod.  Diskuse

10.00–11.00 hod.  Operační řešení postpartální hemoragie, pro a proti
Koordinátor:  M. Procházka (Olomouc), M. Borovský (Bratislava, SR)

10.00–10.20 hod.  J. Feyereisl (Praha):
  OPERAČNÍ ŘEŠENÍ POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE-AKTIVNÍ PŘÍSTUP
10.20–10.40 hod.  P. Janků (Brno):
  OPERAČNÍ ŘEŠENÍ POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE-KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP
10.40–11.00 hod.  Diskuse

11.00–12.00 hod.   Změny v systému postgraduálního vzdělávání v ČR a v Evropě
Koordinátor:  J. Feyereisl (Praha)

12.00 hod.  Závěr konference 
 R. Pilka, J. Štěpán, M. Procházka

OdbOrný program
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VŠeoBeCnÉ InformACe
Datum konání workshopů:  2. 6. 2011
Datum konání celostátní konference:  3.–5. 6. 2011
Datum konání semináře porodních asistentek:  4. 6. 2011

Místo konání:
Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, 500 02  Hradec Králové, www.aldis.cz.

Přednáškové prostory: 
Velký sál –1. patro – Odborný program
Malý sál – 1. patro – Sekce posterů 
Eliščin sál  – 2. patro – Paralelní workshop dne  3. 6. 2011
Přednáškový sál – 2. patro – Sekce porodních asistentek  dne 4. 6. 2011    

Vstup do kongresových sálů bude umožněn pouze osobám označeným jmenovkou či visačkou.

Děkujeme za vypnutí mobilních telefonů v prostorách konání konference.
                       

Registrace: 
Čtvrtek  2. 6. 2011  Kongresové centrum ALDIS, šatna, přízemí od 16.00–21.00 hod.
Pátek    3. 6.2011   Kongresové centrum ALDIS, šatna, přízemí od 07.00–18.00 hod.
Sobota  4. 6.2011   Kongresové centrum ALDIS, šatna, přízemí od 07.30–17.15 hod.
Neděle  5. 6.2011   Kongresové centrum ALDIS, šatna, přízemí od 08.30–12.00 hod.
 
 
Při registraci obdrží každý účastník jmenovku, certifikát, porodní asistentky potvrzení,  odborný program a aktuální 
informace.

 
 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

Přejímka prezentací: 
Bude probíhat v rámci přednáškových sálů v průběhu konference.

OdbOrný program
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Informace pro účastníky:
Přednášky probíhají ve Velkém sále Kongresového centra ALDIS v 1. patře, v sobotu dne 4. 6. 2011dopoledne 
bude odborný program společný pro lékaře a porodní asistentky. Odpolední část programu pro porodní asistentky 
se uskuteční odděleně v Přednáškovém sále ve 2. patře. Paralelní workshop v pátek dne 3. 6. 2011 proběhne 
v Eliščině sále v přízemí.

Postery: 
Diskuze k posterům proběhne v sobotu 4. 6. 2011 od 13.00 hod. v Malém sále - 1. patro. 
Ty je nutné nainstalovat nejpozději v sobotu 4. 6. 2011 do 10.00 hod. 

Výstava:
V prostorách budovy Kongresového centra ALDIS bude uspořádána expozice zdravotnické techniky, 
farmaceutických preparátů a odborné literatury.

Ubytování:
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.

Coffee break:
Pro účastníky odborného programu bude zajištěno a průběžně doplňováno občerstvení ve formě kávy, čajů  
a minerálních vod a to v Malém sále – I. patro.

Obědy:
Pro účastníky lunch sympózií zajistí občerstvení pořádající firmy.
Z organizačních důvodů a velkého počtu účastníků, nabízíme  možnost všem účastníkům zakoupit si při registraci 
obědové menu na páteční i sobotní poledne.
Cena jednoho menu činí 120,-Kč. Nabídka bude uveřejněna na registraci.

Gala večer:
Uskuteční se v prostorách Kongresového centra ALDIS ve Velkém  sále v 1. patře a přízemních prostorách.

Upozornění:
Ukončení svého pobytu v hotelu nebo penzionu oznamte vždy laskavě v recepci.

Parkování: 
Informace ohledně parkování získají účastníci v hotelích a penzionech, ve kterých mají rezervované ubytování. 
Jednou z možností je také parkování na placeném parkovišti v areálu Kongresového centra ALDIS.

Vědecký sekretariát:
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc, I. P. Pavlova 6, 772 20  Olomouc.
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Martin Procházka, Ph. D. 
tel: +420 58844 kl. 5835, 4103, martin.prochazka@fnol.cz

Organizační zajištění:
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, tel: +420 724 277 964, +420 602 740 822 
fax: +420 585 234 499, e-mail: info@g-agency.eu, www.g-agency.eu 

OdbOrný program



Pro moderní ženu, která chce víc

Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel.: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201
www.richtergedeon.cz, www.antikoncepce.com

Zkrácená informace o přípravku BELARA. Složení: ethinylestradiolum 0,030 mg a chlormadinoni acetas 2 mg. Indikace: Hormonální antikoncepce. Léčba středně těžké papulopustulózní formy akné. Dávkování: 1 potahovaná tableta denně 
ve stejnou dobu, 21 po sobě jdoucích dnů, s následnou sedmidenní přestávkou při které dojde ke krvácení. Poté se pokračuje dalším balením přípravku bez ohledu na to, zda již krvácení ustalo. Viz úplná informace o léku. Kontraindikace: 
dřívější nebo současná arteriální nebo venózní trombóza nebo stavy, které by mohly ke tromboemboliiím vést, DM s vaskulárními změnami a dekompenzovaný, nekompenzovaná hypertenze nebo významné zvýšení TK, akutní a chronická 
onemocnění a poruchy jater, generalizovaný pruritus, poruchy odtoku žluče, silné bolesti v epigastriu, porfyrie, hormonálně dependentní maligní nádory, těžké poruchy lipidového metabolismu, pankreatitida, spojená s těžkou hypertriglyceridémií, 
první výskyt migrenózních bolestí hlavy nebo výskyt neobvyklých bolestí hlavy, migréna s aurou, akutní senzorické poruchy, motorické poruchy, zvýšení četnosti epileptických záchvatů, těžké deprese, otoskleróza, která se zhoršila v předchozích 
těhotenstvích, neobjasněná amenorea či krvácení z genitálií, hyperplázie endometria, hypersenzitivita na složky léku. Upozornění: Užívání KPA je spojeno se zvýšeným rizikem onemocnění, jako IM, TEN, CMP nebo jaterní nádory. Rizikové 
faktory, jako hypertenze, hyperlipidémie, obezita a DM zřetelně zvyšují riziko morbidity a mortality. Riziko zvyšuje kouření a další onemocnění ovlivňující krevní oběh. Viz úplná informace o léku. Interakce: Některé léky snižují či zvyšují sérové 
koncentrace ethinylestradiolu, který může ovlivnit metabolismus jiných látek. Potřeba inzulinu nebo PAD může být změněna. Viz úplná informace o léku. Těhotenství a kojení: v případě otěhotnění musí bý přípravek ihned vysazen a neměl by 
se užívat v době kojení. Nežádoucí účinky: Nečastější: krvácení z průniku, špinění, bolesti hlavy a bolesti prsů. Velmi časté: nauzea, vaginální výtok, dysmenorea, amenorea. Balení: 1 x 21, 3 x 21 potahovaných tablet. Držitel registrace: Gedeon 
Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Registrační číslo: 17/101/02-C. Datum revize textu: 13. 4. 2011. Úhrada: přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, 
seznamte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku. Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku materiálu. Úplný souhrn údajů o přípravku je možné získat na adrese www.richtergedeon.cz.
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Celostátní konferenCe
ssG Čr a ČGps Čls Jep

seminář porodních asistentek
Hradec Králové, 3. – 5. 6. 2011
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0,075 mg/0,020 mg obalené tablety

Vám přináší

Právní aspekty poskytování zdravotní péče
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, 
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK Praha

Satelitní symposium
fi rmy ZENTIVA, člena skupiny sanofi -aventis group
Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

3. 6. 2011 ve 12.00 hod.

Pro podrobné informace čtěte SPC, které obdržíte na adrese: 
Zentiva k.s., Evropská 846/176a , 160 00 Praha 6, tel. 233 086 333, fax 233 086 222, www.zentiva.cz.
Sídlo fi rmy: Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praha 10.

       ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU ARTIZIA®
ÚČINNÁ LÁTKA: gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,020 mg v 1 tbl. INDIKACE: Kombinovaná perorální antikoncepce (COC). DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: V naznačeném pořadí 1 tbl. denně po dobu 21 dnů. Užívání 
z nového balení začíná po 7denním intervalu bez užívání tablet. KONTRAINDIKACE: Venózní nebo arteriální trombóza/TEN (současná nebo v anamnéze), výskyt jejich prodromů, závažných či mnohočetných rizikových faktorů 
(i v anamnéze), migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze, diabetes mellitus s postižením cév, pankreatitida spojená se závažnou hypertriglyceridémií (i anamnesticky), těžké jaterní onemocnění (i v anamnéze), 
jaterní tumory (i v anamnéze), diagnóza nebo podezření na přítomnost steroid-dependentních malignit, tumory pohlavních orgánů nebo prsů, vaginální krvácení neznámého původu, těhotenství nebo podezření na ně, přecitlivě-
lost na jakoukoliv látku přípravku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Individuálně nutno zvážit přínos užívání COC s jejím možným rizikem za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů – cirkulační poruchy (arteriální a venózní 
trombózy a TEN), nádory (ca hrdla děložního, ca prsu, jaterní tumory), ostatní (hypertriglyceridemie i v anamnéze – vyšší riziko vzniku pankreatitidy, rozvíjející se klinicky signifi kantní hypertenze, hereditární angioedém, poruchy 
jaterních funkcí, DM, M. Crohn, ulcerózní kolitida, chloasma. Přípravek obsahuje monohydrát laktozy a sacharózu. Účinnost COC může být snížena při vynechání tablety, při GIT potížích či při užívání dalších léků. INTERAKCE S JI-
NÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: Intermenstruačnímu krvácení a/nebo k selhání kontracepce u léků ovlivňujících jaterní metabolismus – léky indukující mikrozomální enzymy zvyšují clearance pohlavních 
hormonů (např. fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, třezalka tečkovaná), dále HIV proteázy (např. ritonavir) a nenukleozidové inhibitory reverzní transkriptázy 
(např. nevirapin) a jejich kombinace. Užití některých antibiotik (např. PNC, TTC) může snížit koncentraci ethinylestradiolu. Při užívání těchto léků a ještě 28 dní po jejich ukončení by ženy měly používat navíc bariérovou metodu 
antikoncepce. Interference s metabolismem některých dalších léků může plazmatické koncentrace COC zvyšovat (např. cyklosporin) nebo snižovat (např. lamotrigin). Užívání COC může ovlivnit výsledky laboratorních testů (jaterní, 
tyreoidální, adrenální a renální), plazmatické hladiny vazebných proteinů, parametry metabolismu sacharidů, koagulace a fi brinolýzy. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Užívání v těhotenství je kontraindikací, během kojení se nedoporuču-
je. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Nebyly pozorovány. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: retence tekutin, hyperlipidemie, depresivní nálada, změny nálady, snížení libida, bolest hlavy, nauzea, bolesti břicha, zvracení, 
průjem, vyrážka, kopřivka, bolest prsů, napětí prsů, zvětšení prsů, zvýšení hmotnosti. PŘEDÁVKOVÁNÍ: Vyskytnout se mohou nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Neexistují žádná antidota a další léčba 
by měla být symptomatická. DOBA POUŽITELNOSTI: 4 roky. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávat při teplotě do 30°C. VELIKOST BALENÍ: 1x21 a 3x21 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. DRŽITEL ROZHODNUTÍ 
O REGISTRACI: Zentiva, k.s., Praha, Česká republika. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/851/09-C. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 8. 10. 2010.

Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pouze na lékařský předpis. 
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• Kombinovaná, monofázická, perorální 
antikoncepce

•  Účinné látky: ethinylestradiolum 20 μg 
+ gestodenum 75 μg

•  Balení: 1 x 21 obal. tbl. a 3 x 21 obal. tbl.
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kontroVerZe AsIstoVAnÉ 
reproDUkCe
Přenos jednoho embrya – pro
J. Dostál
Gyn.-por. klinika Fn Olomouc

Hlavní příčinou vícečetné gravidity po IVF/ET je přenos více jak 1 embrya. Dvou- a vícečetná těhotenství jsou 
považována za riziková jak pro matku, tak i děti, neboť mají vyšší incidenci mateřské, perinatální a neonatální mor-
bidity i mortality. Snížení počtu transferovaných embryí lze dosáhnout edukací klinických pracovníků a veřejnosti, 
zefektivněním embryologických laboratorních metodik a nejúčinnější možnost představuje vytvoření společenské-
ho konsenzu, v němž úhradová politika zareaguje na aktuální pravděpodobnost porodu zdravého dítěte po IVF/
ET. Přednáška uvede překážky snižování počtu transferovaných embryí, shrnuje jeho trendy a předloží výsledky 
výpočtu kostefektivity přenosu jednoho a dvou embryí.

Přenos jednoho embrya – proti
T. Mardešić
Sanatorium Pronatal, Praha

I přes trvalé snižování počtu přenášených embryí počet dvoučetných těhotenství ČR nejenže neklesá, ale stále 
stoupá. Jednou z příčin je nepochybně zvyšující se počet párů s poruchou plodnosti (odkládání prvního těhoten-
ství, nárůst párů s narušenou plodností muže) – to samo o sobě vede k nutnosti léčby, jejímž rizikem je mimo jiné 
vícečetné těhotenství. Příspěvkem asistované reprodukce k řešení této problematiky je pouze přechod k přenosu 
jednoho embrya (elektivní single embryotransfer – eSET). Otázkou však je, nakolik je situace v ČR pro eSET při-
pravena. Kdysi progresivní přístup k úhradě mimotělního oplodnění (3 přenosy čerstvých embryí) v kontextu vývoje 
v zemích, které eSET prosadily, již dávno progresivní není. Budou také prezentovány výsledky studie, jak ženy 
v ČR vnímají možnost (riziko) vzniku dvoučetné gravidity. Součástí úspěšného programu eSET musí být kvalitní 
kryokonzervace embryí – nyní platná legislativní úprava však znemožňuje využívat některé nejprogresivnější a nej-
úspěšnější metody zamražování embryí (vitrifikace v „otevřeném“ systému). Současná situace v ČR není zatím 
konceptu eSET nakloněna a neumožňuje jeho významné rozšíření. 

Léčba neplodnosti v ambulanci gynekologa, její limity
A. Skřivánek, J. Vodička
G-cenTRUM Olomouc s.r.o.

Součástí sdělení je přehled diagnostických metod, jejich logický a evidence based algoritmus a dále možnosti 
terapie neplodnosti v gynekologické ambulanci. 
K diskuzi jsou pak limity těchto postupů a zejména rezignace části ambulancí na jakoukoliv diagnostiku a léčbu, 
popsány budou i opačné extrémy. 
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kontroVerZe – GYnekoloGIe II
Možnosti léčby neplodnosti v centrech asistované reprodukce  
a její limity
P. Uher
Institut reprodukční medicíny Plzeň

1. Cíl prezentace: 
Představit moderní techniky léčby sterility, infertility a možných řešení genetických problémů bezdětných párů 
přicházejících do centra asistované reprodukce. 
2. Materiál a metodika: 
Byly porovnány výsledky různých technik asistované reprodukce v době jejich objevení a uvedení do praxe s ny-
nějšími možnostmi po jejich zdokonalení nebo i zrušení nebo zavedení jiných, dokonalejších. 
3. Výsledky:
Literární údaje a i naše zkušenosti ukazují na nesmírný vývoj úspěšnosti v posledních 20 letech. Výborné výsledky 
jsou závislé nejenom na zkušenostech, znalostech a dovednosti gynekologů a embryologů, ale i na použité tech-
nice. Některé praktiky používané hlavně v ambulancích obvodních gynekologů a i v některých menších centrech 
jsou již na hranici možného doporučení a zdaleka nedosahují současných statistik úspěšnosti.
4. Závěr a diskuze:
Léčba neplodnosti by se měla odehrávat v centrech asistované reprodukce, která mají v současné době enormní, 
snad jen legislativou limitované možnosti léčby. Obvodní gynekolog by měl citlivě a hlavně zavčas odhalit neplod-
nost páru a ten po základním vyšetření odeslat k léčení do příslušného centra.

PGD / PGS – zklamání nebo nadšení?
Z. Malý, P. Otevřel
Unica, klinika pro léčbu neplodnosti, Brno

ESHRE PGD Consortium přineslo v posledních letech řadu zajímavých výsledků a konsenzů, ze kterých vyplynulo, 
že preimplantations genetic screening (PGS) je kontroverzní. 
Současná průkazná fakta dokládají, že PGS s třídenními embryi je neefektivní, ale zda PGS pětidenních embryí 
(blastocyst) nebo polárních tělísek může přinést zlepšení počtu narozených dětí, je doposud nejasné.
Na přehledu aktuálních publikací z renomovaných časopisů je prezentován stávající pohled na problematiku PGD/
PGS tak, aby si gynekolog mohl sám udělat obraz o stavu problematiky.

Darované oocyty a strach z hormonů? Co říci pacientce?
Z. Malý, P. Otevřel
Unica, klinika pro léčbu neplodnosti, Brno

Slovo hormony vyvolává obavy a strach. Vážný negativní vliv na ženu mohou mít pouze estrogeny. Při stimulaci 
vaječníků žena žádné estrogeny nedostává. Stimulace vaječníků pro získání vajíček napodobuje přirozený men-
struační cyklus. 
V menstruačním cyklu folikul produkuje estradiol. Proliferuje endometrium, proběhne ovulace. Produkce estradiolu 
klesne. Ve hře je žluté tělísko a progesteron. 
Aby vajíček dozrálo více, stimulují se vaječníky vyšším množstvím FSH. Více folikulů – více estradiolu. Stimulace 
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trvá asi 10 dní, z toho 6 dní jsou hladiny estradiolu nadměrné. Následuje punkce folikulů a prudký pokles produkce 
estradiolu. Žena je při IVF vystavena vyšším hladinám estradiolu pouze 6 dní, což nemá žádný významný vliv na 
její organismus. 

kontroVerZe – perInAtoloGIe I
ST analýza - Pro
V. Korečko
Gyn.-por.klinika FN Plzeň

Vyzvaná přednáška v kotroverzích v perinatologii má zhodnotit pozitivní přínos ST analýzy v managementu dia-
gnostiky intrapartální tísně plodu, a srovnat její kvality s ostatními dostupnými metodami.

ST analýza – Proti
/Limity ST analýzy v diagnostice intrapartální hypoxie plodu/
P. Křepelka
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 - Podolí

Nízká specificita kardiotokografie pro identifikaci fetální hypoxie představuje hlavní motivaci v hledání specifičtěj-
ších diagnostických modalit. ST analýza byla shledána jednou z možných cest efektivního hodnocení „well-be-
ing“ plodu během porodu, která vykazuje nižší incidenci acidózy novorozence i operační vedení porodu. Sdělení 
definuje na základě literárního přehledu subjektivní, věcné, technické a ekonomické limity pro širokou aplikaci ST 
analýzy v klinické praxi v podmínkách systému zdravotnictví České republiky.

kontroVerZe – perInAtoloGIe II
Hodnocení porodu rodičkou v čase půl roku po porodu 
s ohledem na závažnost porodního poranění
J. Záhumenský, B. Zmrhalová, E. Menzlová, O. Šottner
Fn na Bulovce

Cíl: 
Pomocí dotazníků zjistit vliv průběhu porodu a rozsahu porodního poranění na prožitek žen a další plány v repro-
dukci.
Materiál a metodika: 
Do souboru bylo zahrnuto 585 primipar, které porodily na GPK FN Na Bulovce v období dvou let. Průběh porodu 
byl zaznamenán do speciálního protokolu se zaměřením se na detailní popis porodního poranění. Rodičkám byl 
vydán dotazník 48 hodin po porodu a druhý dotazník byl zaslán v době 6 měsíců po porodu. 
Výsledky: 
V době 48 hodin po porodu hodnotí průběh porodu jako horší oproti očekávání 36,4% žen, v době půl roku po 
porodu je to 25,3% žen. Jako velice obtěžující až nesnesitelné hodnotí šití poranění 17,8% žen 48 hodin po po-
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rodu, v době půl roku po porodu je to 20,1% žen. Trvání I. doby porodní do 4 hodin považuje za velice obtěžující 
až téměř nesnesitelné 10,5% žen, trvání nad 10 hodin považuje za téměř nesnesitelné 60,0% žen. Ošetření epi-
siotomie považuje za téměř nesnesitelné 20,8% žen, ošetření poranění pochvy delší než 1/3 délky považuje za 
téměř nesnesitelné 41,5% žen. V době 48 hodin po porodu je rozhodnuto ještě rodit 58,6% žen, v době půl roku 
po porodu to stoupá na 76,5% žen. Stejný způsob porodu by v čase půl roku po porodu volilo 80,1% žen.

Závěr: 
Ošetření porodního poranění je pro ženy často negativním zážitkem, pro některé je to skutečnost, která může 
výrazně ovlivnit její další reprodukční plány. 

sekCe posterŮ
Použití implantátu Prosima u descensu 2. a 3. stupně
Z. Adamík, M. Mlčoch 
KnTB, a.s., UTB Zlín

Cíl: 
Zjištění efektivity použití tvarované volné sítě Prosima u defektů poševních stěn 2. a 3. stupně.

Metoda: 
Prosima je výrobek určený k rekonstrukčním operacím defektů pánevního dna. Jsou tvarované prolenové implan-
táty, které se vkládají do vesikovaginálního nebo rektovaginálního septa. Tvarování umožňuje zavedení implantátu 
do oblastí, kde se jiné implantáty fixují. Zavedení je ale méně rizikové. Vlastní závěs je pak sekundární po prorostení 
síťky vazivem. Po dobu jednoho měsíce se v pochvě ponechává podpora stěn (VSD). Hodnotili jsme výsledky 
operace v souboru 8 pacientek po 1 roce a v souboru 12 pacientek po 6 měsících metodou POP-Q.

Výsledky:

Hodnocení po 6 měsících:

Počet pacientek před operací Počet pacientek po operaci
Prolaps 0 6
Prolaps I. st. 1 5
Prolaps II. st 8 1
Prolaps III.st 3 0

Hodnocení po 12 měsících:

Počet pacientek před operací Počet pacientek po operaci
Prolaps 0 4 
Prolaps I. st. 3 0
Prolaps II st. 6 1
Prolaps III. st. 2 0

Závěr: 
Operační techniky s použitím sekundárního závěsu bez fixace prolenového implantátu lze použít k rekonstrukci 
descensů pochvy 2. a 3. stupně
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Jaké změny přináší do prenatální diagnostiky screening I. trimestru
V. Gregor, A. Šípek
Oddělení Lékařské genetiky FTNsP

Úvod: 
V posledních letech se zvyšuje množství výkonů prenatální diagnostiky v absolutních i relativních počtech. Součas-
ně však dochází i ke změně spektra používaných screeningových metod a díky tomu i metod prenatální diagnos-
tiky. Toto pak vede u některých vad ke zvýšení efektivity a přesunu diagnostiky do prvního trimestru těhotenství.
Metodika: 
Analýza dat o úspěšnosti prenatální diagnostiky vybraných typů vrozených vad v České republice. Zpracování 
incidencí vybraných diagnóz vrozených vad prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v České republice v roce 
2010 a komparace s daty za období 1994 – 2009.
Výsledky: 
Nejčastěji prenatálně zachycovanými vadami jsou v České republice v současné době vrozené chromosomové 
aberace, z těch hlavně Downův syndrom. Od roku 1996 se zvyšuje incidence prenatálně diagnostikovaných 
a předčasně ukončených případů Downova syndromu na úkor případů zaznamenaných u narozených dětí. V 
prvních dvou letech sledovaného období (1994 - 1995) se procento prenatální diagnostiky Downova syndromu 
pohybovalo pod 40 %. Průměrné procento za celé období bylo více než 63 % a v letech 2006 – 2010 bylo vyšší, 
než 80 %. Od roku 2006 také klesá počet provedených invazivních vyšetření a stoupá počet záchytů vrozených 
vad obecně, ale i chromozomových aberací. 
Závěr: 
V roce 1992 byl u diagnostikovaných případů DS důvodem k provedení invazivní prenatální diagnostiky v 70 % 
vyšší věk těhotné ženy, nyní je to v 70 % pro pozitivní screening. V 10 % je stále indikací pouze vyšší věk těhot-
né, asi v 15 % patologický UZ (vysoké NT, minormarkery, jasné VV – např. VSV) a v 5 % jiné důvody (rodinná 
anamnéza, psychologické důvody…). Stoupající záchyt Downova syndromu je způsoben kvalitativní změnou in-
dikačního kriteria (větší využití screeningu I.trimestru) a kvantitativního poklesu celkově provedené invazivní prena-
tální diagnostiky při stoupajícím podílu metody odběru choriových klků. Díky dostupnosti nových screeningových 
testů a využitím jiných možností invazivní prenatální diagnostiky se jednak zvyšuje efektivita prenatální diagnostiky 
(prenatální záchyt), jednak se významně snižuje týden těhotenství při diagnostice vrozené vady. Toto je významně 
patrné v prenatální diagnostice i ostatních chromosomových odchylek. 

Spontánní antepartální RhD aloimunizace
I. Holusková 1, M. Ľubušký 2,3, M. Studničková 2, M. Procházka 2 
1Transfúzní oddělení FN Olomouc
2Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
3Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc

Cíl studie: 
Zjistit incidenci spontánní antepartální RhD aloimunizace u RhD negativních těhotných žen s RhD pozitivním plo-
dem. 
Metodika: 
Celkem bylo v pilotní studii vyšetřeno 411 RhD negativních žen s RhD pozitivním plodem a bez přítomnosti alopro-
tilátek anti-D na začátku těhotenství. Krevní skupina RhD byla u těhotných žen stanovena v I. trimestru těhotenství, 
RhD statut plodu byl určen po porodu. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek byl všem ženám 
proveden v I. trimestru těhotenství, ve 30.-32. týdnu těhotenství, bezprostředně před porodem ve 39.-42. týdnu 
těhotenství a následně za 6 měsíců po porodu. Screening protilátek byl proveden v nepřímém antiglobulinovém 
(LISS/NAT) a enzymovém (papain) testu s jejich následnou identifikací pomocí panelu typových erytrocytů meto-
dou sloupcové aglutinace Dia-Med. Po porodu byl u všech RhD negativních žen stanoven objem fetomaternální 
hemoragie a byla provedena prevence RhD aloimunizace podáním potřebné dávky IgG anti-D, antepartálně nebyl 
IgG anti-D žádné ženě podán. 
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Výsledky: 
Při kontrolním screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek ve 30.-32. týdnu těhotenství nebyly alopro-
tilátky anti-D diagnostikovány u žádné ženy (0/411), bezprostředně před porodem ve 39.-42. týdnu těhotenství 
byly diagnostikovány aloprotilátky anti-D u 2% žen (8/411) a opakovaně i za 6 měsíců po porodu (8/210). U 201 
žen nebylo vyšetření za 6 měsíců po porodu provedeno, nelze u nich tudíž spolehlivě vyloučit spontánní antepar-
tální RhD aloimunizaci. Při nepřítomnosti aloprotilátek anti-D před porodem byl všem ženám po porodu podán IgG 
anti-D v dávce minimálně 125 μg. 

Závěr: 
U RhD negativních žen s RhD pozitivním plodem byla incidence spontánní antepartální RhD aloimunizace ve III. 
trimestru těhotenství minimálně 2%. Většině případů lze teoreticky zabránit preventivním podáním IgG anti-D v 
dávce 250 μg všem RhD negativním ženám ve 28. týdnu těhotenství.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009

Môže hysterektómia ovplyvniť zdravie rodičky pri embólii plodovou 
vodou?
A.Krištúfková, M. Borovský, M. Korbeľ
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a Un Bratislava

Úvod: 
Embólia plodovou vodou je zriedkavá, ale vežmi závažná pôrodnícka komplikácia. Incidencia embólie plodovou 
vodou sa odhaduje na 1 prípad na 8 000 -120 000 tehotností. V rozvinutých krajinách zodpovedá asi 10% prí-
padov materských úmrtí. Typickým prejavom je náhla hypoxia, kardiovaskulárny kolaps, zmeny vedomia a rozvoj 
diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. Patofyziológia embólie plodovou vodou je aj napriek vežkému úsiliu 
vedcov nejasná. V súčasnosti je liečba embólie plodovou vodou čisto symptomatická.
Ciel: 
Práca je zameraná na porovnanie možnosti hysterektómie pri ovplyvnení stavu rodičky pri embólii plodovou vo-
dou.
Materiál a metódy: 
Analýza 6 fatálnych prípadov embólie plodovou vodou na Slovensku v rokoch 2009 a 2010.
Záver: 
S embóliou plodovou vodou sa stretávame zriedka, pričom jednotlivé prípady prebiehajú rôzne, nie podža pres-
ného“ pravidla“ a zväčša končia fatálne. V súčasnosti neexistuje presná metóda na potvrdenie diagnózy embólie 
plodovou vodou a kauzálna liečba. Hysterektómia ako výkon v liečbe embóli embóliu plodovou vodou e plodovou 
vodou je nejasný, nakožko rodičky, ktoré prežili nemohli mať patologicko-anatomicky dokázanú.

Ruptura jater při HELLP syndromu (3 kasuistiky)
A. Kuřinová, P. Sák
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ruptura jater při HELLP syndromu. Jedná se o tři kazuistiky z našeho pracoviště, jde o pacientky s HELLP syn-
dromem, který byl komplikován rupturou jater, s uvedením diagnostických a terapeutických postupů. Ruptura jater 
při HELLP syndromu je spojena s vysokou mortalitou, v těchto případech bez závažných zdravotních následků 
pro matky.
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Fetomaternální hemoragie při amniocentéze
M. Ľubušký1,2, O. Šimetka3, M. Studničková1, M. Pětroš3,
J. Šantavý2, M. Ordeltová4, K. Vomáčková5

1Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc
3Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava
4Oddělení alergologie a klinické imunologie LF UP a FN Olomouc
51. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Cíl studie: 
Zjistit incidenci fetomaternální hemoragie (FMH) při amniocentéze, stanovit objem fetálních erytrocytů, které proni-
kají do mateřské krve a identifikovat rizikové stavy, při kterých dochází k excesivní FMH. Určení těchto parametrů 
by umožnilo optimalizovat doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace. 
Pracovní hypotéza: 
IgG anti-D v dávce 10 μg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD pozitivních erytrocytů nebo 
1ml celé krve. Při amiocentéze provedené před 20. týdnem těhotenství proniká do mateřské krve méně než 2,5 
ml fetálních erytrocytů (5 ml plné krve, postačující dávka IgG anti-D 50 μg). Je-li výkon proveden po 20. týdnu 
těhotenství nepřesahuje FMH 5 ml (10 ml plné fetální krve, postačující dávka IgG anti-D 100μg). a to i v případě, 
že při výkonu proniká jehla placentární tkání.
Metodika: 
Celkem bylo v pilotní studii provedeno 151 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky 
při amniocentéze bylo stanoveno průtokovou cytometrií na přístroji BDFACSCanto (Becton Dickonson Internati-
onal). 
Laboratorní zpracování: 
Fetal Cell Count™ kit (Diagnosis of Feto-maternal Transfusion by flow cytometry), IQ Products, IQP-379. 
Výpočet celkového objemu fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky: 
Scientific Subcommittee of the Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion. Guidelines for laborato-
ry assessment of fetomaternal haemorrhage. 1st ed. Sydney: ANZSBT, 2002: 3-12.
Výsledky: 
Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při amniocentéze v 100% případů 
(151/151), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. Kontrolní skupina, bez průniku jehly placentou při výkonu (n=120), 
FMH medián 0,2 ml (≤ 0,01-1,23), FMH 90 perc (0,4 ml). Riziková skupina, průchod jehly placentou (n=31), FMH 
> 0,4 ml (P 0.7; OR 0.62, 95% CI 0.13-2.93). Věk těhotných žen při výkonu 20-44 let (medián 34), gestační stáří 
15-23 týdnů (medián 17).
Závěr: 
Při amniocentéze nedochází k fetomaternální hemoragii větší než 5 ml plné krve, při prevenci RhD aloimunizace 
u RhD negativních žen je tudíž postačující dávka IgG anti-D 50 μg. Průnik jehly placentární tkání nepředstavuje 
rizikový faktor pro excesivní FMH.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT-11004-3/2010
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Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
M. Ľubušký1,2, O. Šimetka3, M. Studničková1, M. Procházka1, M. Ordeltová4, Vomáč-
ková K.5

1Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc
3Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava
4Oddělení alergologie a klinické imunologie LF UP a FN Olomouc
51. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Cíl studie: 
Zjistit incidenci fetomaternální hemoragie (FMH) při vaginálním porodu, stanovit objem fetálních erytrocytů, které 
pronikají do mateřské krve a identifikovat rizikové stavy, při kterých dochází k excesivní FMH. Určení těchto para-
metrů by umožnilo optimalizovat doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace. 
Pracovní hypotéza: 
IgG anti-D v dávce 10 μg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD pozitivních erytrocytů nebo 1ml 
celé krve. U naprosté většiny porodů proniká do mateřské krve méně než 2,5 ml fetálních erytrocytů (5 ml plné 
krve, postačující dávka IgG anti-D 50μg). Naopak jen ojediněle dochází při porodu k FMH, která přesahuje 5 ml (10 
ml plné fetální krve, postačující dávka IgG anti-D 100μg). Zvýšené nebezpečí prostupu červených krvinek plodu 
do krve matky se předpokládá při mrtvorozeném plodu, traumatickém vaginálním porodu, porodu vícečetného 
těhotenství, porodu s příznaky předčasného odlučování lůžka, porodu s patologií ve III. době porodní atd.
Metodika: 
Celkem bylo v pilotní studii provedeno 2715 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky 
při porodu císařským řezem bylo stanoveno průtokovou cytometrií na přístroji BDFACSCanto (Becton Dickonson 
International). 
Laboratorní zpracování: 
Fetal Cell Count™ kit (Diagnosis of Feto-maternal Transfusion by flow cytometry), IQ Products, IQP-379. 
Výpočet celkového objemu fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky: Scientific Subcommittee of the 
Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion. Guidelines for laboratory assessment of fetomaternal 
haemorrhage. 1st ed. Sydney: ANZSBT, 2002: 3-12.
Výsledky: Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při vaginálním porodu v 
98,8% případů (2682/2715), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. FMH ≤ 5 ml (10 ml celé krve) v 99,7% případů 
(2708/2715), postačující dávka IgG anti-D 100 μg. Ve zbylých sedmi případech byla FMH = 5,1 ml, 6,5 ml, 12,0 
ml, 12,4 ml, 24,8 ml, 30,9 ml, 65,9 ml (11 ml, 13 ml, 24 ml, 25 ml, 50 ml, 62 ml a 132 ml plné krve), postačující 
dávka IgG anti-D = 110 μg, 130 μg , 240 μg, 250 μg, 500 μg, 620 μg a 1320 μg. Ve většině případů nebyl zjištěn 
rizikový faktor, který by umožnil predikci excesivní FMH (vakuumextrakce 6,5 ml a porod mrtvého plodu 24,8 ml).
Závěr: Při vaginálním porodu je u RhD negativní ženy po porodu RhD pozitivního plodu vhodné stanovit objem 
fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky IgG anti-D potřebné k prevenci RhD aloimunizace. V 99,7% 
případů byla postačující dávka IgG anti-D 100 ug, naopak ve zbývajících 0,3% případů se jednalo o excesivní 
FMH a bylo nutné podat dávku i několikanásobně větší. Ve většině případů však nebyl zaznamenán žádný rizikový 
faktor, který by umožnil excesivní FMH predikovat.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009
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Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
M. Ľubušký 1,2, O. Šimetka 3, M. Studničková 1, M. Procházka 1, M. Ordeltová 4, K. 
Vomáčková 5
1Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc
3Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava
4Oddělení alergologie a klinické imunologie LF UP a FN Olomouc
51. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Cíl studie: 
Zjistit incidenci fetomaternální hemoragie (FMH) při porodu císařským řezem a stanovit objem fetálních erytrocytů, 
které pronikají do mateřské krve. Určení těchto parametrů by umožnilo optimalizovat doporučení k provádění 
prevence RhD aloimunizace. 
Pracovní hypotéza: IgG anti-D v dávce 10 μg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD pozitivních 
erytrocytů nebo 1ml celé krve. U naprosté většiny porodů proniká do mateřské krve méně než 2,5 ml fetálních 
erytrocytů (5 ml plné krve, postačující dávka IgG anti-D 50μg). Naopak jen ojediněle dochází při porodu k FMH, 
která přesahuje 5ml (10 ml plné fetální krve, postačující dávka IgG anti-D 100μg). Zvýšené nebezpečí prostupu 
červených krvinek plodu do krve matky je při porodu císařským řezem.
Metodika: Celkem bylo v pilotní studii provedeno 1044 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do obě-
hu matky při porodu císařským řezem bylo stanoveno průtokovou cytometrií na přístroji BDFACSCanto (Becton 
Dickonson International). 
Laboratorní zpracování: 
Fetal Cell Count™ kit (Diagnosis of Feto-maternal Transfusion by flow cytometry), IQ Products, IQP-379. 
Výpočet celkového objemu fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky: 
Scientific Subcommittee of the Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion. Guidelines for laborato-
ry assessment of fetomaternal haemorrhage. 1st ed. Sydney: ANZSBT, 2002: 3-12.
Výsledky: 
Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při porodu císařským řezem v 97,7% pří-
padů (1021/1045), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. FMH ≤ 5 ml (10 ml celé krve) v 99,5% případů (1040/1045), 
postačující dávka IgG anti-D 100 μg. Ve zbylých pěti případech byla FMH = 5,1 ml, 7,7 ml, 15,4 ml, 16,3 ml a 18,2 
ml (11ml, 16 ml, 31 ml, 33ml a 37 ml plné krve), postačující dávka IgG anti-D = 110 μg, 160 μg, 310 μg, 330 μg 
a 370 μg.
Závěr: 
Při porodu císařským řezem je u RhD negativní ženy po porodu RhD pozitivního plodu vhodné stanovit objem 
fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky IgG anti-D potřebné k prevenci RhD aloimunizace. V 99,5% 
případů byla postačující dávka IgG anti-D 100 ug, naopak ve zbývajících 0,5% případů se jednalo o excesivní FMH 
a bylo nutné podat dávku větší. Ani v jednom případě však nebyl přítomen žádný rizikový faktor.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009
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Indikácie peripartálnej hysterektomie-analýza nášho súboru
Pálová E.,Borovský M.,Krištúfková A.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a Un Ba

Peripartálna hysterektómia je jeden zo život zachraňujúcich výkonov pri peripartálnom krvácaní. Zahrňuje hyste-
rektómie vykonané po cisárskom reze a postpartálne hysterektómie vykonané po vaginálnom pôrode.
Peripartálne krvácanie rozdežujeme podža doby vzniku na antepartálne a intrapartálne, definované ako krvácanie 
po 24. gestačnom týždni a postpartálne krvácanie na primárne prítomne do 24 hodín do pôrodu a na sekundárne 
od 24 hodín do konca šestonedelia.
Cielom štúdie je zhodnotiť incidenciu, rizikové faktory, paritu a podiel patológii na peripartálnom krvácaní, ktoré 
vedú k hysterektomii.
Materiál: 
Štúdia zahrňuje peripartálne vykonané hysterektómie na I. gynekologicko – pôrodníckej klinike LF UK a UN v 
Bratislave v rokoch 2009 a 2010 .
V roku 2009 bolo na klinike 2708 pôrodov (1709 vaginálnych/ 999cisárskych rezov). Vykonané boli 4 peripartálne 
hysterektómie. V roku 2010 bolo na klinike 2499 pôrodov (1460 vaginálnych/ 1039 cisárskych rezov) a 6 peripar-
tálnych hysterektomií. Dôvodom k peripartálnej hysterektómii bolo konzervatívne nezvládnutežné krvácanie pri 
hypotónii uteru 5 krát, placenta praevia 4 krát a 1 krát z iných príčin (zrasty po endometrióze).

Anomálie Müllerových vývodů u žen s poruchou reprodukce - 
ultrazvuková diagnostika v ambulanci gynekologa.
D. Smetanová, M. Hynek
GenneT s.r.o., Praha

Úvod: 
U žen, které jsou sledovány pro poruchy reprodukce je incidence malformací dělohy okolo 4%, oproti běžné po-
pulaci, kde se udává cca 0,1 – 3%. Pacientky s opakovanými těhotenskými ztrátami v I. trimestru, dle různých 
autorů, mají incidenci vad v rozpětí mezi 3 – 38%. Velké rozpětí je dané nejednotností v diagnostice, různými vy-
šetřovacími metodami a v neposlední řadě heterogenní skupinou vrozených vývojových vad.
Materiál a metodika: 
Transvaginální / transabdominální 2D ultrazvukové vyšetření může diagnostikovat vrozenou vývojovou vadu dělo-
hy, 3D ultrazvukové vyšetření však umožňuje vizualizovat jak dutinu děložní – dříve dostupná diagnostika pouze 
HSG či HSK, tak tvar fundu děložního, který bylo možné hodnotil laparoskopicky. 
Ultrazvukové vyšetření je optimální provádět ve 2. polovině cyklu, lépe transvaginálně. 3D volum těla a hrdla 
děložního je naskenován v sagitálním řezu, a nálezy je možné hodnotit během vyšetření, ale případně i zpětně. 
Klasifikace děložních malformací podle AFS (American Fertility Society) z roku 1988 plně odpovídá možnostem 
3D ultrazvukové diagnostiky. Děložní anomálie dělí do 7 skupin: I – hypoplazie a ageneze, II – uterus unicornis, 
III - uterus didelphys, IV – uterus bicornis, V – uterus septus, VI – uterus arcuatus, VII – DES (diethylstilbestrol ex-
pozice). Diferenciální diagnostika vzozené vývojové vady dělohy jednoplášťové či dvouplášťové a z toho vyplývající 
doporučení, zda a jaké operační řešení zvolit, lze provést v ambulanci gynekologa. 
Závěr: 
V případě podezření na vrozenou vývojovou vadu dělohy je 3D technologie plně nahrazující MRI vyšetření a patří k 
základním vyšetřovacím metodám. Toto vyšetření není třeba provádět na specializovaném pracovišti. Oproti MRI, 
HSK a ev. laparoskopii využívaných také k diagnostice vrozených vývojových vad dělohy, jde o vyšetření pacient-
kami dobře tolerované, časově, přístrojově, personálně a ekonomicky méně náročné. 
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Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na 
fetomaternální hemoragii při spontánním porodu
M. Studničková, M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Procházka, M. Ordeltová, K. Vomáčková
Gyn.-por.klinika Fn Olomouc

Cíl studie: 
Zjistit vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na objem fetálních erytrocytů, které pro-
nikají do mateřské krve při spontánním porodu. Určení těchto parametrů by umožnilo optimalizovat doporučení k 
provádění prevence RhD aloimunizace. 
Pracovní hypotéza: 
IgG anti-D v dávce 10 &#956;g podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD pozitivních erytrocytů 
nebo 1ml celé krve. U naprosté většiny porodů proniká do mateřské krve méně než 2,5 ml fetálních erytrocytů 
(5 ml plné krve, postačující dávka IgG anti-D 50&#956;g). Naopak jen ojediněle dochází při porodu k FMH, která 
přesahuje 5ml (10 ml plné fetální krve, postačující dávka IgG anti-D 100&#956;g). U většiny případů však není pří-
tomen žádný rizikový faktor. Věk rodičky, parita, délka trvání těhotenství ani hmotnost plodu nemají vliv na objem 
fetomaternální hemoragie při spontánním porodu.
Metodika: 
Celkem bylo provedeno 2413 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky při nekompli-
kovaném spontánním porodu jednoho plodu bylo stanoveno průtokovou cytometrií na přístroji BDFACSCanto 
(Becton Dickonson International). 
Laboratorní zpracování: 
Fetal Cell Count™ kit (Diagnosis of Feto-maternal Transfusion by flow cytometry), IQ Products, IQP-379. 
Výpočet celkového objemu fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky: Scientific Subcommittee of the Aus-
tralian and New Zealand Society of Blood Transfusion. Guidelines for laboratory assessment of fetomaternal hae-
morrhage. 1st ed. Sydney: ANZSBT, 2002: 3-12.
Výsledky: 
Průměrný věk rodičky při FMH &#8804; 1,8 ml (95 perc) byl 29,4 let vs. 29,1 let při FMH > 1,8 ml, medián 30 let 
v obou skupinách, rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,501).
Průměrná délka trvání těhotenství při FMH &#8804; 1,8 ml (95 perc) byla 275,3 dne vs. 276,9 dne při FMH > 
1,8 ml, medián 278 dní (39 týdnů +5 dnů) vs. 276 dní (39 týdnů + 3 dny), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 
0,849).
Průměrná hmotnost plodu při FMH &#8804; 1,8 ml (95 perc) byla 3312 g vs. 3353 g při FMH > 1,8 ml, medián 
3340 g vs. 3330 g, rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,743).
FMH > 1,8 ml (5 perc) byla přítomna u 4,1 % prvorodiček (42/1023), u 4,1 % druhorodiček (43/1050) a u 5,3 % 
vícerodiček (18/340), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,607).
Rozdíl ve věku rodičky, paritě, délce trvání těhotenství a hmotnosti plodu nebyl statisticky významný ani pro feto-
maternální hemoragie FMH > 2,1 ml (2,5 perc), FMH > 2,5 ml (n = 25), FMH > 5 ml (n = 5). 
Závěr: Věk rodičky, parita, délka trvání těhotenství ani hmotnost plodu nepředstavují rizikový faktor pro excesivní 
fetomaternální hemoragii při spontánním porodu.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009
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Je bezpečné indukovat vaginální porod koncem pánevním?
V. Ťápalová, A. Haraštová, L. Hruban, P.Janků, P. Ventruba, K. Skorkovská, Oškrdalová L.
GPK Fn Brno

V posledním desetiletí byl zaznamenán výrazný odklon od vaginálních porodů plodů v poloze koncem pánevním. 
Tento trend je zapříčiněn obavami ze zvýšení perinatální morbidity i mortality. Zkušenosti z některých zemí, kde 
došlo k masivnímu odklonu od vaginálních porodů jsou varující. Ztráta dovedností nutných k vaginálnímu vede-
ní porodu koncem pánevním a nárůst počtu císařských řezů je zdrojem mateřské a novorozenecké morbidity. 
Výsledky multicentrických mezinárodních studií z posledních let ukazují na potřebu důkladné selekce pacientek 
vhodných k vaginálnímu porodu a dodržení striktních pravidel při vedení vaginálního porodu koncem pánevním. 
Názory na indukci vaginálního porodu koncem pánevním jsou kontroverzní. Doporučené postupy z Velké Británie, 
USA, Kanady a Francie se staví k indukci porodu vesměs odmítavě a preferují spontánní nástup děložní činnosti. 
Na GPK FN Brno mají vaginální porody koncem pánevním dlouholetou tradici. Na našem pracovišti je každoročně 
vaginálně porozeno cca 30 % plodů uložených na konci těhotenství v poloze koncem pánevním. Indukce porodu 
je úspěšně využívána e 2/3 případů.

Cíl práce:
Našim cílem je porovnání indukovaných vaginálních porodů koncem pánevním a spontánních porodů koncem 
pánevním po 36.t.g., rizika , výhody, nevýhody, komplikace a současné postupy používané na našem pracovišti.
Materiál a výsledky:
Na Gynekologicko - porodnické klinice MU a FN Brno bylo v letech 2008 – 2010 porozeno 803 plodů z jednočet-
ných těhotenství uložených v poloze koncem pánevním, z toho vaginálně 274 plodů koncem pánevním (34,1%) 
a 529 gravidit bylo ukončeno primárním či akutním císařským řezem (65,9%).
Závěr:
Indukce porodu plodů v poloze koncem pánevním je bezpečný postup při dodržování striktních pravidel aplikace 
prostaglandinu a vedení porodu. Umožňuje optimální načasování při zajištění maximální porodnické a neontolo-
gické péče.

Porody adolescentních rodiček- průběh a komplikace
Zmrhalová, J. Záhumenský, E. Menzlová, J. Vojtěch, O. Šottner, H. Neumannová
Gyn.-por.klinika Fn na Bulovce, Praha

Cíl práce: 
Gravidita u nezletilých žen je považována za celosvětový problém nejen sociální ale i medicíský. Podle některých 
studií je těhotenství mladistvých asociováno s vyšším rizikem některých komplikací v těhotenství či za porodu, 
jako např. vyšší riziko preeklampsie, předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti plodu a dalších. V některých 
zemích světa je prevalence adolescentních gravidit vysoká a je dávána do souvislosti s vyšší mateřskou a neona-
tální mortalitou. Autoři ve své práci srovnávají porodnická data u skupiny žen z celé České republiky, které rodily 
před dosažením 18. roku věku ve srovnání se ženami zletilými. Rovněž provedli analýzu souboru nezletilých žen z 
vlastního pracoviště.
Materiál a metodika Analýza souboru rodiček mladších 18-ti let, které porodily v ČR mezi lety 2005–2009. Zdroj 
dat- ÚZIS. Analýza souboru rodiček mladších 18-ti let, které porodily ve FN Na Bulovce v letech 2007–2010. Zdroj 
dat medicínsky informačný systém.
Výsledky: 
V České republice tvoří porody nezletilých rodiček za uvedené období 0,82% všech porodů. Regionálně jsou patr-
ny rozdíly ve výskytu nezletilých rodiček, nejméně má Zlínsky kraj a Praha (0,31% a 0,39%) nejvíce má Karlovarský 
a Ústecký kraj (1,83% a 1,80%). Procento císařských řezů u mladistvých je o něco nižší než je celostátní průměr 
(14,00% oproti 21,15%). Počet porodů ukončených per forcipem je přibližně stejný (1,75% oproti 1,31%). Výskyt 
předčasných porodů je ve skupině mladistvých vyšší (22,57% oproti 14,90%). 
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V letech 2007–2010 celkem porodilo na Gynekologicko porodnické klinice FN Na Bulovce 8668 žen, z toho 47 
žen mladších 18 let (0,54%), z toho císařským řezem porodilo 21,3%, per forcipem 2,0% žen. Zaznamenali jsme 
nižší výskyt indukovaných porodů v dané skupině (6,38% oproti 12,8%).
Závěr: 
Analýzou dat porodů mladistvých rodiček v České republice jsme zjistili, že jsou významné rozdíly v prevalenci 
v jednotlivých krajích ČR. Uvedená skupina žen je rizikovější ohledně předčasného porodu a má nižší výskyt ope-
račních porodů. 

sekCe poroDníCH AsIstentek
Robotické centrum FN Olomouc
Š.Táborská, M. Králová
Fn Olomouc

V našem přísvěvku chceme představit nejnovější robotické centrum v České republice. Seznámíme vás s robotic-
kým systémem da Vinci a s přípravou tohoto systému k operaci.Představíme jednotlivé robotické nástroje a spe-
ciální péči o ně.Přiblížíme vám výhody a nevýhody robotických operací z pohledu perioperační sestry.

Bolest u pacientek s OHSS
T. Voráčová, M. Číhalíková 
Fn Olomouc, por.gyn. klinika

Bolest u hospitalizovaných pacientek s hyperstimulačním syndromem.

Konzervativní terapie močové inkontinence žen
Květoslava Dofková
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

Inkontinence močová je definována jako stav nechtěného a nedobrovolného úniku moči, který je objektivně pro-
kazatelný a působí své nositelce problémy sociální, psychické i hygienické. Ačkoliv toto onemocnění výrazně 
zhoršuje kvalitu života, ženy nerady o těchto problémech hovoří, vyčkávají měsíce, roky, než vyhledají pomoc. 
Pro stanovení odpovídající léčby je vhodná diagnostika ve specializované urogynekologické ambulanci. Základem 
je podrobná anamnéza včetně pečlivě zpracované mikční karty, dále laboratorní vyšetření moči, gynekologické 
vyšetření, sonografie. Diagnostiku kompletizujeme urodymamickým vyšetřením, které specifikuje typ a stupeň 
inkontinence. Gymnastika dna pánevního patří ke konzervativním metodám léčby stresové inkontinence a je do-
poručována i jako prevence. Pánevní dno lze posilovat cvičením, známe jako Kegelovo cvičení, a elektrostimulační 
terapií. Elektrostimulaci používáme také k léčbě urgentní formy inkontinence. Jako metoda léčby byla poprvé 
popsaná již v roce 1878. Od 70. let minulého století nastal rozvoj aplikace neurostimulace. Tato forma vykazuje 
vysokou efektivitu při minimální invazivitě, absenci nežádoucích účinků a minimálních ekonomických nákladech. 
Lze ji využít v ambulantní praxi, s výhodou je použití v domácím prostředí. 
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Kardiopatie v těhotenství, infekční endokarditida v těhotenství, 
kazuistika
E. Procházková
Fn Olomouc

Kardiopatie v těhotenství, infekční endokarditida v těhotenství
Incidence kardiovaskulárních onemocnění komplikujících těhotenství se
vyskytuje 0,5 - 1%, ale vzhledem k trendu zvyšujícího se věku rodiček má

narůstající tendenci. Organismus ženy během těhotenství je zatížen řadou změn v hemodynamickém systému 
a elektrolytovém hospodářství. Znalost těchto změn je nezbytná pro hodnocení kardiovaskulární zátěže a před-
pokládaného průběhu gravidity u těhotných žen s kardiologickým onemocněním. Morbidita a mortalita těhotné 
ženy se srdečním postižením je závažnější při vyšším stupni funkčního postižení podle klinické klasifikace NYHA 
I-IV. Péče o tyto pacientky je zajišťována ve specializovaných pracovištích. Je nutná důsledná dispenzarizace ve 
spolupráci gynekologa, kardiologa i neonatologa.
V dubnu 2010 byla na naši porodniko-gynekologickou kliniku ve FNOL přeložena 34 letá pacientka ve 24.týdnu 
gravidity s podezřením na infekční endokarditidu. Onemocnění přes veškerou léčbu progredovalo, docházelo 
k těžkému selhávání srdce a ve 27.týdnu těhotenství bylo nutné provést akutní operaci s metalickou náhradou 
aortální chlopně a současnou suturou otevřeného foramen ovale.
Pacientka se rychle zotavovala, pooperační průběh byl bez komplikací, byla dále léčena antibiotiky a zajištěna 
nízkomolekulárním heparinem. Ve 37.týdnu těhotenství se císařským řezem narodila zdravá holčička.

Využití aromaterapie na porodním sále v Olomouci
I. Pavlíková
Fn Olomouc

Cílem této práce je přiblížit pojem aromaterapie, možnosti jejího využití v porodnictví obecně a konkrétní využití na 
porodním sále v Olomouci. 

Porodní plány a dula na porodních sálech ve Fn Brno
M. Kameníková
Fn Brno, GPK, porodní sál

Ve svém příspěvku budu hovořit o pracovišti, kde ročně porodí přes 6300 rodiček, a část z nich má porodní plán 
nebo si s sebou přivede dulu Na porodních sálech s velkým počtem porodů, kde se kromě fyziologických koncen-
trují i ty patologické a kde jsou porodní sály permanentně plné, tam jsou v kurzu rychlé a intenzivní porody. Sem 
žena s porodním plánem a požadavkem porodu bez intervencí těžko zapadá.
Porodní plány pro nás, porodníky, často znamenají ústupek ze zaběhlých stereotypů a není to vždy optimální ře-
šení porodu. Cílem je zajistit bezpečný porod, neohrozit profesně sebe ani své spolupracovníky, zvládat konfliktní 
situace a negativní rozhodnutí rodičky zaznamenat v dokumentaci.
Ne vždy a ne všude se umíme vyrovnat s přáními rodičky, která jsou pro nás neobvyklá. Jenže pro ni mohou být 
velmi důležitá. Leckde by se i dalo vyjít vstříc, ale raději se to zamítne, protože nechceme ztrácet čas naslouchá-
ním a vyjednáváním.
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Jak může personál porodních sálů ovlivnit průběh druhé doby porodní
Bc. Jánáčková Helena
Fn Brno

Průběh druhé doby porodní má mimo jiné zásadní vliv na celkový dojem rodičky z porodu. Ovlivnit ji, my zdravot-
níci, můžeme samozřejmě pozitivni i negativně. 
Je třeba zvážit v jaké poloze bude rodička rodit a kdy se začíná tlačit. Právě trpělivost a schopnost nic neuspěchat 
je tím nejdůležitějším. Každou ženu a každý porod je třeba posuzovat individuálně - je třeba brát v potaz celkovou 
délku porodu, velikost a stav novorozence.
Vedení druhé doby porodní úzce souvisí s provedením epiziotomie nebo se vznikem porodního poranění. I zde je 
třeba každý porod posuzovat jednottlivě a rozhodně neprovádět nástřih jen proto, že žena rodí poprvé. Schop-
nost vyčkávat a trpělivě vést ženu ve druhé době porodní vede právě k pozitivním výsledkům i co se týče vzniku 
porodních poranění.
Ve své prezentaci chci seznámit s přístupem k vedení druhé doby na porodních sálech FN Brno.

Odběry pupečníkové krve v praxi, zkušenosti se získáním povolení 
činnosti podle zákona č.296/2008 Sb.
J. Dočkalová
Nemocnice Třebíč, p.o.

Pupečníková krev se podle nového zákona č.296/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařadila pod \“lidské 
tkáně\“. Porodnicím v ČR přinesla změna legislativy v této oblasti nemalé překážky v jejich dosud běžné praxi 
s odběry pupečníkové krve a tím vyvstala potřeba zásadních změn dovršená získáním \“povolení činnosti pro 
odběrového zařízení\“. Toto povolení vydává nově Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). 
Přednáška přináší praktické poznatky třebíčské porodnice s transformací gynekologicko-porodnického oddělení 
na smluvní odběrové pracoviště a jejím cílem je přinést krátký praktický návod na získání patřičného povolení pro 
ostatní porodnice v ČR.

Péče o kůži novorozence
S. Polášková

Péče o kůži novorozence je stále diskutovanou otázkou. Současný pohled vychází nejen ze základních poznatků 
anatomie a fyziologie kůže kůže, ale i z nových poznatků o epidermální bariéře a vlivu látek ze zevního prostředí 
na funkci epidermální bariéry - působení vody, mýdel, emoliencií používaných na kůži. Je třeba zohlednit odlišnosti 
novorozenecké kůže od kůže dospělých. Ve světle nových poznatků se ukazuje , že některé mýty o ošetřování 
kůže novorozenců jsou již překonány ( např. odstranění mázku olivovým olejem, koupání pouze v čisté vodě, po-
užívání olivového oleje jako emoliencia). 
Na kůži novorozenců se mohou vyskytovat kožní projevy, které jsou fyziologické a nejsou známkou kožního one-
mocnění ( např. erythema toxicum neonatorum) a jsou často zaměňovány s nepříznivou reakcí na zevní přípravky 
k ošetřování kůže.

SbOrnÍK aBSTraKT



38

Možnosti stabilizace porušeného poševního prostředí
V. Unzeitig
Gynek.-porod. klinika MU a FN Brno, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno

Poruchy poševního prostředí jsou stále častější příčinou návštěvy gynekologa. 
V mnoha případech však lze jejich rozvoji zabránit a omezit tak dyskomfort ženy. 
Mimořádně významnou roli v prevenci a posílení porušené obranyschopnosti hraje osobní a menstruační hygiena. 
Právě v tomto období je poševní prostředí extrémně zatíženo a nedokáže-li se s přemnoženými patogenními bak-
teriemi včas vyrovnat, dochází k následnému rozvoji výtoku, vulvodynie a dyspareunie.
Sdělení přináší souhrn aktuálních poznatků a rad, kterými mohou právě porodní asistentky pomoci klientkám gy-
nekologických ordinací. Aplikace jednotlivých doporučení nejsou vázány na gynekologické vyšetření či preskripci 
lékaře a měla by se stát nedílnou součástí ošetřovatelské péče i edukačních aktivit porodních asistentek. 
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Jiná
 pilulka

než ostatní 1, 2

• inovativní OC poskytující přirozený estrogen 1

• jediná OC schválená pro léčbu silného menstruačního krvácení (HMB) 1, 2

•  kombinace estradiol valerátu a dienogestu poskytující ženám nové benefi ty: 1

– 88% redukce krevní ztráty během menstruace *, 1

– unikátní dávkovací režim 26/2**, 1, 3

OC: orální kontracepce (oral contraception); HMB: heavy menstrual bleeding; * po 6 měsících léčby od nasazení; ** 26 tbl. s účinnou látkou/ 2 tbl. s placebem (dávkování – 1 tbl. denně) 

Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Qlaira®, potahované tablety. 2. http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php ze dne 8.2.2011. 3. Jensen JT : Evaluation of a new estradiol oral contraceptive : estradiol valerate and dienogest, Expert 
Opin.Pharmacother., 11(7), 2010.

Zkrácený souhrn údajů o přípravku Qlaira®, potahované tablety
Složení: Jedno balení obsahuje: 2 tmavě žluté tablety, jedna obsahuje 3 mg estradioli valeras, 5 středně červených tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 2 mg dienogestum, 17 světle žlutých tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras 
a 3 mg dienogestum, 2 tmavě červené tablety, jedna obsahuje 1 mg estradioli valeras, 2 bílé placebo tablety neobsahují léčivé látky. Indikace: Perorální kontracepce. Léčba silného menstruačního krvácení u žen bez organických patologických 
změn, které chtějí užívat perorální kontracepci. Dávkování a způsob podávání: Užívání je nepřetržité. Užívá se 1 tableta denně 28 po sobě následujících dní. Pediatrická populace: Nejsou dostupné údaje použití přípravku u dospívajících 
před 18. rokem věku. Kontraindikace: Trombotická/tromboembolická (venózní či arteriální) nebo cerebrovaskulární příhoda nebo prodromy trombózy současné nebo v anamnéze. Přítomnost závažných nebo mnohonásobných rizikových 
faktorů pro vznik trombózy: diabetes mellitus s postižením cév, závažná hypertenze a dyslipoproteinémie. Hereditární nebo získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze. Těžké jaterní onemocnění, jaterní tumory nebo pankreatitis 
probíhající nebo v anamnéze, byla-li spojena s hypertriglyceridémií. Maligní nádory pohlavních orgánů nebo prsů ovlivnitelné steroidy či podezření na ně. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze. Vaginální krvácení nejasné 
příčiny. Přecitlivělost na některou složku přípravku. Zvláštní upozornění: Přínos zisku a rizika z podávání přípravku je třeba individuálně zvážit s ohledem na přítomnost některých stavů nebo rizikových faktorů. Interakce: Léky a látky ovlivňující 
jaterní mikrozomální enzymy. Těhotenství a kojení: Přípravek Qlaira® se nesmí užívat během těhotenství a kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Qlaira® nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí 
účinky: Případné nežádoucí účinky jsou např.: amenorea, dysmenorea, intracyklické krvácení, metroragie, bolesti hlavy a břicha. Uchovávání: Tento léčivý přípravek 
nevyžaduje žádné zvláštní požadavky. Balení: 28 tablet, 3×28 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Schering Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo. 
Registrační číslo: 17/032/09-C. Datum poslední revize textu: 8.10.2010. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer s.r.o., Bayer HealthCare, Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 80.
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Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese:
Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 80
tel.: 266 101 111, fax: 266 101 957, e-mail: info@bayerscheringpharma.cz

Zkrácený souhrn údajů o přípravku YAZ® 0,02 mg /3 mg potahované tablety

Farmakoterapeutická skupina (ATC): Gestageny a estrogeny, fixní kombinace. Složení: 24 světle růžových potahovaných tablet, 1 tableta obsahuje drospirenonum 3,00 mg a ethinylestradio-
lum 0,02 mg a 4 bílé neúčinné potahované tablety (placebo). Indikace: Orální kontracepce. Dávkování a způsob podávání: Užívá se jedna tableta denně po dobu 28 dní po sobě jdoucích. 
Nové balení se užívá následující den po užití poslední tablety z předchozího. Kontraindikace: Trombóza (venózní či arteriální), prodromy trombózy nebo cévní mozková příhoda (přítomné či 
v anamnéze). Přítomnost závažných nebo vícečetných rizikových faktorů pro vznik arteriální trombózy. Hereditární nebo získaná predispozice k trombóze. Těžké jaterní onemocnění, jaterní 
tumory nebo pankreatitis spojená s těžkou hypertriglyceridémií probíhající nebo v anamnéze. Závažná renální insuficience nebo akutní renální selhání. Maligní nádory pohlavních orgánů nebo 
prsu ovlivnitelné steroidy či podezření na ně. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze. Vaginální krvácení nejasné příčiny. Přecitlivělost na některou složku přípravku. Zvlášt-
ní upozornění: Přínos zisku a rizika z podávání přípravku je třeba individuálně zvážit s ohledem na přítomnost některých stavů nebo rizikových faktorů. Interakce: Hydantoináty, barbituráty, 
primidon, karbamazepin, rifampicin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat, ritonavir, griseofulvin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou, některá antibiotika, přípravky indukující jaterní enzymy. 
Těhotenství a kojení: Přípravek se nemá užívat během těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Případné nežádoucí účinky jsou např.: bolesti hlavy a prsou, metroragie, amenorea, nauzea 
a jiné. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Balení: 28 tablet, 3x28 tablet. Držitel registračního rozhodnutí: Bayer Schering Pharma AG, D-13342, Berlín, Německo. Registrační číslo: 
17/316/08–C Datum poslední revize textu: 11.6.2008. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete 
v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 80.

Literatura:
 1. Souhrn údajů o přípravku YAZ, 11.6.2008
 2. Klipping C, Duijkers I, Trummer D, Marr J. Suppression of ovarian activity with a drospirenone-containing oral contraceptive in a 24/4 regimen. Contraception 2008;78:16-25

EE (ethinylestradiol)

✓ monofázická antikoncepce
 s nízkou dávkou estrogenu (20 μg EE)
 a unikátním gestagenem (drospirenon)
 s antiandrogenním i antimineralokortikoidním účinkem1

✓ 3 aktivní tablety navíc v režimu         
 snižují kolísání hladin hormonů1,2

Kontinuální péče
v režimu 

1,2


