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Čestné členství ČGPS ČLS JEP 
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Profesor MUDr. Miroslav Borovský, CSc., se narodil právě před šedesáti lety. Po absolvování bratislavské 
Alma Mater nastoupil na První gynekologicko – porodnickou kliniku Lékařské fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě a do dnešního dne jí zůstal věrný. Začínal jako asistent, roku 1987 byl jmenován docentem a roku 
2002 úspěšně dokončil profesorské řízení. Déle než 15 roků je úspěšným přednostou kliniky, nyní i hlavním 
odborníkem MZ SR pro gynekologii a porodnictví a viceprezidentem Slovenské gynekologicko – porodnické 
společnosti SLS. 
Dosud vydal 9 monografií, publikoval více než 200 vědeckých prací v domácí i zahraniční odborné literatuře 
a přednesl stovky odborných sdělení, z nichž téměř polovina byly přednášky vyžádané.
Mimořádně významné jsou pak jeho práce věnující se gynekologické endokrinologii, problematice menopauzy 
a jejím důsledkům na zdraví ženy. 
Za mimořádný podíl na rozvoji odbornosti gynekologie a porodnictví a za osobní přínos v rozvoji  
česko-slovenských vztahů jmenoval výbor naší odborné společnosti prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc., 
čestným členem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Blahopřejeme!

Předání cen Astellas INKOboard EUNI 2011 za nejlepší publikace 
v kategorii  Inkontinence a OAB 
Cena Astellas INKOboard EUNI 2011

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší publikace v kategoriích Inkontinence a OAB, jejíž druhý ročník byl 
v průběhu loňského roku vyhlášen pod záštitou akreditovaného e-learningového portálu www.euni.cz.

Publikace musely být vydány v roce 2011 a odeslány včetně anotace na adresu pořadatele do 1. 3. 2012.

Veškeré přihlášené práce hodnotila odborná porota složená z členů INKOboardu EUNI  
(prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.,  
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., Doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.,  
MUDr. Lukáš Horčička a MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.). Kritérii pro hodnocení byla odborná úroveň a přínos pro 
praxi.

 

VíTěZnýMi PuBlikAceMi Se STAly:

 1) V kATegORii inkOnTinence
  Nové Operační postupy v Urogynekologii (Řešení stresové inkontinence moči a defektů pánevního dna 

u žen) – prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. a kol.

2) V kATegORii OAB
 Hyperaktivní močový měchýř – doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

odborný program
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Časový rozvrh odborného programu

Čtvrtek 17. 5. 2012
13.00–16.00 hod.

 

WORKSHOP  1

OREA Hotel Voroněž I 
Kongresová hala A

Místo konání:

16.00 hod.

 

Zasedání výboru a revizní 
komise ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I 
Salonek Pavilon – 1 . patro

Místo konání:

18.30 hod.

 

Odborné symposium
společnosti Gedeon Richter 
Marketing ČR, s.r.o.

OREA Hotel Voroněž 1
Vstup na základě pozvánky

Místo konání:

12.50–18.45 hod.

 

WORKSHOP  2

OREA Hotel Voroněž I 
Kongresová hala C

Místo konání:

12.00–14.00 hod.

 

Přestávka

OBĚDY: OREA Hotel Voroněž 1
Restaurace Atrium – 1. patro, Grill Bar – přízemí
11.30–14.30 hod.

12.00 hod.

 

Satelitní symposium 
společnosti  Zentiva k. s.

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

16.30–19.00 hod.

 

WORKSHOP  3

OREA Hotel Voroněž I 
Kongresová hala B

Místo konání:

Pátek 18. 5. 2012
9.00–9.15 hod.

 

Zahájení konference

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

9.15–12.00 hod.

 

Kontroverze v asistované 
reprodukci a urogynekologii

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

Dopolední blok

14.00–17.00 hod.

 

Kontroverze – koncepce 
a budoucnost oboru

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

Odpolední blok

17.00 hod. Zasedání redakční rady 
České gynekologie

BVV, Hala E, 1. patro 
Salonek č .22

Místo konání:

Sobota 19. 5. 2011

9.00–12.00 hod.

 

Kontroverze–Perinatologie 

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

13.00–14.00 hod.

 

Sekce posterů

Foyer Přednáškového sálu, 
BVV, Hala E – 1. patro

Místo konání:

20.00–1.00 hod.

 

Gala večer

Kongresová hala
OREA Hotelu Voroněž I

Místo konání:

 

12.00–14.00 hod.

 

Přestávka

OBĚDY: OREA Hotel Voroněž 111.30–14.30 hod.
Restaurace Atrium – 1. patro, Grill Bar – přízemí

12.00 hod. Závěr konference

12.00 hod.

 

Satelitní symposium spol.
  Bayer HealthCare

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

Dopolední blok
Společný program pro lékaře a porodní asistentky

Neděle 20. 5. 2012

9.00–10.30 hod.

 

Volná sdělení, kazuistiky

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

14.00–17.30 hod.

 

Kontroverze – Gynekologie

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

10.30–12.00 hod.

 

Problematika 
postgraduálního vzdělávání
– Gynekologie

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

Odpolední blok – Sekce lékaři
14.00–17.00 hod.

 

Aktivní sdělení porodních 
asistentek

Přednáškový sál E3, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:

SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK 

17.30 hod.

 

Valné shromáždění
SSG ČR

Přednáškový sál, BVV, 
Hala E, 1. patro

Místo konání:
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Čtvrtek 17. 5. 2012 

WORKSHOP 1
PRÁVní PROBleMATikA V gynekOlOgii A PORODnicTVí, nOVinky 
V legiSlATiVě V ROce 2012

Místo konání:  OReA Hotel Voroněž i, kongresová hala A
Čas konání: 13.00–16.00 hod.
Koordinátor:  J. Těšínová (Praha)

12.15–13.15 hod.  Registrace

WORKSHOP 2
ceRTiFikOVAný kuRZ ČgPS ČlS JeP
Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách
Prenatální péče o vícečetná těhotenství

Místo konání:  OReA Hotel Voroněž i, kongresová hala c
Čas konání: 12.50–18.45 hod. 
Koordinátoři:  M. Ľubušký (Olomouc), l. krofta (Praha), P. Vlašín (Brno)

Program:
12.15–13.15 hod.  Registrace

12.50–13.00 hod.  Zahájení kurzu 

13.00–13.45 hod.  M. Ľubušký
 DOPPLEROMETRIE-PATOFYZIOLOGIE
13.45–14.30 hod.  M. Ľubušký
 DOPPLEROMETRIE-FETáLNí ANéMIE
14.30–15.15 hod.  L. Krofta
 DOPPLEROMETRIE-IUGR
15.15–15.45 hod. Diskuse

15.45–16.00 hod.  Coffee break

16.00–16.45 hod.  L. Krofta
 PRENATáLNí PéČE O VíCEČETNá TěHOTENSTVí
16.45–17.15 hod. Diskuse
17.15–18.15 hod.  l. krofta, M. Ľubušký, P. Vlašín
  LIVE SCAN 
18.15–18.45 hod.  Diskuse

WORKSHOP 3
VeDení ZDRAVOTnickÉ DOkuMenTAce V el. PODOBě  
– uP TO DATe 2012

Místo konání:  OReA Hotel Voroněž i, kongresová hala B
Čas konání: 16.30–18.30 hod. 
Koordinátoři:  J. uher (Praha), J. Hlaváček (Praha)

Program:
15.45–16.30 hod. Registrace

16.30–17.00 hod.  J. Uher (Praha)
  AKTUáLNí LEGISLATIVA-STARONOVé POVINNOSTI, ALE I NOVé MOžNOSTI
17.00–18.00 hod.  J. Hlaváček (Praha)
  ELEKTRONICKY VEDENá DOKUMENTACE SROZUMITELNě A PRAKTICKY
18.00–18.30 hod.  J. uher, J. Hlaváček (Praha)
  Diskuse

16.00 hod.  Zasedání výboru a revizní komise ČgPS ČlS JeP
Místo konání:  OReA Hotel Voroněž i, Salonek Pavilon  – 1. patro.

Pátek 18. 5. 2012
9.00 hod.  Zahájení konference

9.15–12.00 hod.   kOnTROVeRZe V ASiSTOVAnÉ RePRODukci 
A uROgynekOlOgii

Místo konání:  BVV, Hala e, 1. patro

9.15–10.00 hod.   léčba neplodnosti u žadatelů se závažným onemocněním, pro a proti
Koordinátor:  J. Dostál (Olomouc)

9.15–9.30 hod.  P. Trávník (Brno)
 LéČBA NEPLODNOSTI U žADATELů SE ZáVAžNýM ONEMOCNěNíM
9.30–9.45 hod.  R. gerychová, P. Ventruba, P. Janků, l. Hruban (Brno)
  ASISTOVANá REPRODUKCE U PACIENTů SE ZáVAžNýM ONEMOCNěNíM 

Z POHLEDU PORODNíKA
9.45–10.00 hod.  Diskuse

10.00–11.00 hod.  Použití PgD, pro a proti
Koordinátor:  P. Ventruba (Brno)

10.00 hod.  Úvodní slovo koordinátora

odborný program odborný program
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10.05–10.20 hod.  K. Veselá, P. Trávník (Brno)
   „PRO“ PREIMPLANTAČNí GENETICKý SCREENING-SOUČASNá SITUACE A MOžNOSTI
10.20–10.35 hod.  D. Hlinka, S. Lazarovská (Praha)
   „PROTI“ TIME-LAMPSE JAKO NEINVAZíVNY NáSTROJ K PREDIKCII EMBRYONáLNYCH 

ANEUPLOIDIí
10.35–10.45 hod. Z. Malý, K. Rohlenová, N. Musilová (Brno)
 BOJ O SPRáVNé EMBRYO
10.45–10.55 hod.  Diskuse

10.55–11.00 hod.  Souhrn a závěr

11.00–12.00 hod.   Operační řešení cystokely. Je vždy nutný implantát?
Koordinátor:  M. Huser (Brno)

11.00–11.20 hod.  A. Martan (Praha)
  CYSTOKELA A JEJí OPERAČNí ŘEŠENí BEZ UžITí IMPLANTáTU
11.20–11.40 hod.  J. Feyereisl (Praha)
  CYSTOKELA A JEJí OPERAČNí ŘEŠENí S UžITíM IMPLANTáTU
11.40–12.00 hod.  Diskuse

12.00 hod.  SATeliTní SyMPOSiuM SPOleČnOSTi ZenTiVA
Koordinátor:  A. Stará (Praha)
Program:
 T. Fait (Praha)
 KOMBINOVANá MONOFáZICKá ANTIKONCEPCE S DIENOGESTEM
  R. Kroupa (Brno)
 OMEPRAZOL U TěHOTNýCH žEN
  J. Těšínová (Praha)
 PRáVNí ASPEKTY LéKAŘSKé PéČE-CO JE A NENí LéČBA „OF LABEL“

  Na závěr satelitního symposia proběhne slavnostní křest knihy Antikoncepce/2. rozšířené 
vydání, autora MUDr. Tomáše Faita, Ph. D.

12.00–14.00 hod.  PŘESTáVKA

14.00–17.00 hod.  kOnTROVeRZe – kOncePce A BuDOucnOST OBORu
Místo konání:  BVV, Hala e, 1. patro

14.00–15.45 hod.   Standard a nadstandard v gynekologii a porodnictví
Koordinátoři:  V. Dvořák (Brno), M. Ľubušký (Olomouc), D. cibula (Praha)

14.00–14.25 hod.  V. Dvořák (Brno)
  STANDARD A NADSTANDARD V AMBULANTNí PéČI
14.25–14.50 hod.  D. Cibula (Praha)
  STANDARD A NADSTANDARD V LůžKOVýCH ZAŘíZENí
14.50–15.15 hod.  M. Ľubušký (Olomouc)
  STANDARD A NADSTANDARD V ULTRAZVUKOVé DIAGNOSTICE

15.15–15.25 hod.  A. Pařízek (Praha)
  STANDARD A NADSTANDARD V PORODNICKé ANALGEZII A ANESTEZII
15.25–15.45 hod.  Diskuse

15.45–17.00 hod.   centralizace zdravotní péče v gynekologii a porodnictví
Koordinátoři:  A. Roztočil (Jihlava), M. korbel´ (Bratislava), P. Velebil (Praha)

15.45–16.00 hod.  A. Roztočil (Jihlava), P. Velebil (Praha)
  CENTRALIZACE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVí: ARGUMENTY PRO
16.00–16.15 hod.  A. Dlouhý (Trutnov)
  CENTRALIZACE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVí: ARGUMENTY PROTI
16.15–16.30 hod.  M. Korbel´ (Bratislava)
  CENTRALIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKé PéČE NA SLOVENSKU
16.30–17.00 hod.  Diskuse

17.00 hod.  Zasedání redakční rady České gynekologie
Místo konání:  BVV,  Hala e, 1. patro: Salonek č. 22

18.30 hod.   ODBORnÉ SyMPOSiuM SPOleČnOSTi  
geDeOn RicHTeR MARkeTing ČR, s.r.o.

   MODeRní lÉČeBnÉ POSTuPy V MAnAgeMenTu 
DělOžnícH MyOMů

Místo konání:  OReA Hotel Voroněž i
 Vstup pouze na základě pozvánky.
Koordinátor:  M. Mára (Praha)
Program:
 R. Hudeček (Brno)
 FARMAKOLOGICKá LéČBA MYOMů
 K. Kubínová (Praha)
 OKLUZIVNí METODY LéČBY MYOMů
 M. Mára (Praha)
 MYOMY A PLáNOVANé TěHOTENSTVí
 l. Horčička (Praha)
 SPRMS A ULIPRISTAL ACETáT V LéČBě DěLOžNíCH MYOMů

 Interaktivní diskusní panel

odborný program odborný program
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Sobota 19. 5. 2012
9.00–12.00 hod.  kOnTROVeRZe – PeRinATOlOgie
  Společný odborný program pro lékaře a porodní asistentky
Místo konání:  BVV, Hala e, 1. patro

9.00–10.00 hod.   kontroverze operačního řešení ii. doby porodní: Vakuumextrakce 
vs. Forceps

Koordinátoři:  T. Binder (Brno), M. Borovský (Bratislava), M. Procházka (Olomouc)

9.00–9.20 hod.  A. Roztočil (Jihlava)
  PRO: FORCEPS
9.20–9.40 hod.  O. Šimetka (Ostrava)
  PRO: VAKUUMEXTRAKCE
9.40–10.00 hod.  Diskuse

10.00–11.00 hod.   indukce u předčasného porodu, velkého plodu a stavech po 
císařském řezu – pro a proti

Koordinátoři:  B. Vavřinková (Praha), M. Borovský (Bratislava), M. korbel´(Bratislava)

10.00–10.20 hod.  R. gerychová, P. Ventruba, l. Hruban, P. Janků (Brno)
  PRO
10.20–10.40 hod.  V. korečko (Plzeň)
  PROTI
10.40–11.00 hod.  Diskuse

11.00–12.00 hod.  Vaginální porod koncem pánevním
Koordinátoři:  A. Hudec (Plzeň), T. Binder (Praha), M. korbel´ (Bratislava)

11.00–11.10 hod.  L. Hruban (Brno)
  „PRO“ VAGINáLNí POROD KONCEM PáNEVNíM
11.10–11.25 hod.  M. Procházka (Olomouc)
  „PROTI“ VAGINáLNí POROD KONCEM PáNEVNíM
11.25–11.35 hod.  A. Havalda, l. Féderová, M. korbel´, Z. nižňaská, Z. kosibová, P. Janáč, 
  M. Dubčáková (Bratislava)
  KONIEC PANVOVý – ZMENY POSTOJA VO VEDENí V ROKOCH 1959–2011
11.35–11.45 hod.  P. kaščák, M. Hlaváčik (Trenčín)
  KONIEC PANVOVý – KONIEC VAGINáLNEHO PôRODU? 
11.45–12.00 hod.  Diskuse 

12.00 hod.   SATeliTní SyMPOSiuM SPOleČnOSTi  
BAyeR HeAlTHcARe

Koordinátor:  A. Skřivánek (Olomouc)
Program:
 T. Doležal (Praha)
  VýVOJ ORIGINáLů A GENERIK – ZNáME ROZDíLY?
  J. Zvolský (Opava)
 MIRENA – SOUČASNOST A BUDOUCNOST
 R. Hudeček (Brno)
 FARMAKOLOGICKá LéČBA EXTRAGENITáLNí ENDOMETRIóZY
 M. Bendová (Brno)
 PSYCHOSOMATIKA A ENDOMETRIóZA
 
 Po skončení programu pro Vás bude připraveno občerstvení.

12.00–14.00 hod.  PŘESTáVKA

13.00–14.00 hod.  Sekce POSTeRů
Koordinátoři:  J. Dostál (Olomouc), M. Huser (Brno), O. Šimetka (Ostrava)
Místo konání:  BVV, foyer Haly e, 1. patro
 
 P. Bielik, S kubovčík, P. križo, A. kazemi, k. kazemi, Š. Braustein (lučenec, Sk)
 RARITNá PRíČINA PELVIC PAIN SYNDRóMU
 M. Dvořáková, Z. Štromerová, k. Štromerová (Praha)
 MEZINáRODNí KONGRES ICM PRAHA 2014
 V. gregor, A. Šípek (Praha)
 PRENATáLNí DIAGNOSTIKA VROZENýCH VAD V ČR
  M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Studničková, M. Procházka, M. Ordeltová, k. Vomáčková 

(Olomouc, Ostrava) 
 FETOMATERNáLNí HEMORAGIE PŘI PORODU CíSAŘSKýM ŘEZEM
  M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Studničková, M. Procházka, M. Ordeltová, k. Vomáčková 

(Olomouc, Ostrava) 
 FETOMATERNáLNí HEMORAGIE PŘI VAGINáLNíM PORODU
  M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Studničková, M. Pětroš, J. Šantavý, M. Ordeltová, 

k. Vomáčková (Olomouc, Ostrava) 
  FETOMATERNáLNí HEMORAGIE PŘI INVAZIVNíCH VýKONECH PRENATáLNí 

DIAGNOSTIKY (ODBěRU CHORIOVýCH KLKů, AMNIOCENTéZE)
 i. Holusková, M. Ľubušký, M. Studničková, M. Procházka (Olomouc)
 SPONTáNNí ANTEPARTáLNí RHD ALOIMUNIZACE 
  M. Ľubušký, i. Holusková, M. Procházka, M. Studničková,  

k. Vomáčková (Olomouc)
 INCIDENCE ERYTROCYTáRNí ALOIMUNIZACE U TěHOTNýCH žEN
 A. Sobek ml., B. Hladíková, O. Koutná, Z. Dostálová, A. Sobek
 VýSKYT CHLAMYDIA TRACHOMATIS PŘI LéČBě NEPLODNOSTI

odborný program odborný program
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14.00–17.30 hod.  kOnTROVeRZe – gynekOlOgie
Místo konání:  BVV, Hala e, 1. patro

14.00–15.00 hod.  HPV DnA a lBc v primárním screeningu? Ano nebo ne?
Koordinátoři:  A. Skřivánek (Olomouc), J. Ondruš (Havířov)
14.00–14.20 hod.  J. Ondruš (Havířov)
    KONVENČNí CYTOLOGICKý STěR VERSUS LBC V PRIMáRNíM SCREENINGU 

KARCINOMU DěLOžNíHO HRDLA
14.20–14.40 hod.  A. Skřivánek (Olomouc)
   VýZNAM HPV-DNA TESTACE V PRIMáRNíM SCREENINGU KARCINOMU DěLOžNíHO 

HRDLA
14.40–15.00 hod.  Diskuse

15.00–16.00 hod.   Follow-up po léčbě ovariálního karcinomu
Koordinátoři:  R. Pilka (Olomouc), J. Klát (Ostrava)

15.00–15.20 hod.  P. Freitag (Praha)
 KLINICKé VYŠETŘENí, CA 125, ZOBRAZOVACí METODY MAJí VýZNAM
15.20–15.40 hod.  L. Rob (Praha)
 FOLLOw-UP PO LéČBě OVARIáLNíCH KARCINOMů – MéNě JE VíCE
15.40–16.00 hod Diskuse

16.00–17.30 hod.  kontroverze v odborných posudcích pro soudní řízení
Koordinátoři:  R. Pilka (Olomouc), J. Feyereisl (Praha), A. Měchurová (Praha)  

16.00–16.25 hod.  J. Feyereisl (Praha)
  KONTROVERZE V SOUDNěZNALECKýCH POSUDCíCH
16.25–16.50 hod.  P. Čepický (Praha)
  KONTROVERZE V SOUDNěZNALECKýCH POSUDCíCH
16.50–17.05 hod.  J. Záhumenský (Praha)
  SOUDNěZNALECKé POSUDKY K EMBOLII PLODOVOU VODOU, KONTROVERZE 

NáLEZů
17.05–17.30 hod.  Diskuse

17.30 hod.  Valné shromáždění Sdružení soukromých gynekologů ČR
 

SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK
14.00–17.00 hod. AkTiVní SDělení PORODnícH ASiSTenTek
Koordinátoři:  V. Unzeitig (Brno), M. Kameníková (Brno), M. Procházka (Olomouc), 
  V. Petřvalská (Olomouc) 
Místo konání:  BVV, Přednáškový sál e3, 1. patro

14.00 hod.  Zahájení sekce porodních asistentek

14.05–14.15 hod.  J. Záhumenský, D. Jilich, H. Rozsypal, l. Machala, e. kučera (Praha)
  ŘEŠENí TOUHY PO DíTěTI U HIV POZITIVNíCH OSOB
  Diskuse
14.15–14.25 hod.  J. Záhumenský, e. kučera, O. Šottner (Praha)
 SEXUáLNí NáSILí NA žENáCH
 Diskuse
14.25–14.35 hod.  M. Štachová (Olomouc)
 SYNECHIA VULVAE INFANTUM
 Diskuse
14.35–14.45 hod.  M. Králová, Š. Táborská (Olomouc)
 ENDOBACK A JEHO POUžITí U LAPAROSKOPICKýCH OPERACí V GYNEKOLOGII
  Diskuse

14.45–15.00 hod.  PŘESTáVKA

15.00–15.10 hod.  J. Vávrová (Olomouc) 
  FETOMATERNáLNí HEMORAGIE PŘI AMNIOCENTéZE
 Diskuse
15.10–15.25 hod.  e. Štancelová (Brno)
  KOMPETENCE PORODNí ASISTENTKY U FYZIOLOGICKéHO PORODU
  Diskuse
15.25–15.35 hod.  M. Černá (Brno)
  DULA NA PORODNíM SáLE!
  Diskuse
15.35– 15.50 hod.  T. Voráčová, H. Dubová , M. Číhalíková (Olomouc)
 POROD MRTVéHO PLODU, ROZVíJEJíCí SE DIC
  Diskuse
15.50–16.00 hod.  Z. Štromerová (Praha)
 KRITERIA PRO BEZPEČNý POROD V DOMáCíM PROSTŘEDí
 Diskuse
16.00–16.10 hod.  S. Orsáková, K. Svancarová (Olomouc)
  POPORODNí DEPRESE
  Diskuse
16.10–16.30 hod.  Z. Štromerová (Praha)
  POHLED NA PORODY V DOMáCíM PROSTŘEDí Z MEZINáRODNíHO HLEDISKA
  Diskuse
16.30–16.50 hod.  M. Kameníková (Brno)
  PŘIROZENý POROD VE FAKULTNíCH NEMOCNICíCH?
  Diskuse
16.50–17.00 hod.  M. Fialová (Praha)
  INHALAČNí ANALGEZIE V PORODNICTVí
  Diskuse
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Neděle 20. 5. 2012
Místo konání:  BVV, Hala e, 1. patro

9.00–10.30 hod.  VOlnÁ SDělení – kAZuiSTiky
Koordinátoři:  L. Hruban (Brno), V. Weinberger (Brno)

9.00–9.10 hod.  i. Mociková, P. Hunák, k. novotná, e. Pritzová (Banská Bystrica)
   MAGNETICKá REZONANCI PŘI DIAGNOSTIKE A SLEDOVáNíKARCINóMU KRČKA 

A ENDOMETRIáLNEHO KARCINóMU MATERNICE-áNO? NIE?
9.10–9.20 hod.  O. gojiš, e. kučera, J. Záhumenský, V. Mandy, c. Palmieri (Praha)
  ROLE AIB1 V PATOGENEZI KARCINOMU PRSU
9.20–9.30 hod.  J. Matuška (Hodonín)
  JAK SNížIT RIZIKO TROMBOEMBOLIZMU U žEN UžíVAJíCíCH COC
9.30–9.40 hod.   M. Studničková, M. Ľubušký, O. Šimetka, M. Procházka, M. Ordeltová, 

k. Vomáčková (Olomouc)
   VLIV VěKU RODIČKY, PARITY, KREVNí SKUPINY, DéLKY TRVáNí TěHOTENSTVí 

A HMOTNOSTI PLODU NA FETOMATERNáLNí HEMORAGII PŘI NORMáLNíM 
VAGINáLNíM PORODU

9.40–9.50 hod.  i. Fales (Praha)
  PUPEČNíKOVá KREV – VýZNAM V SOUČASNOSTI, POTENCIáL BUDOUCNOSTI
9.50–10.00 hod.  P. Dzvinčuk, R. Pilka, R. Marek, Š. Táborská (Olomouc)
   ROBOTEM ASISTOVANý LAPAROSKOPICKý STAGING KARCINOMU ENDOMETRIA – 

SROVNáNí SE STANDARDNí LAPAROTOMIí
10.00–10.30 hod.  Diskuse

10.30–12.00 hod.  PROBleMATikA POSTgRADuÁlníHO VZDělÁVÁní
Koordinátor:  Z. Rokyta (Plzeň)

 L. Rob (Praha)
 NOVINKY V POSTGRADUáLNíM VZDěLáVáNí
 P. Ventruba (Brno), Z. Rokyta (Plzeň)
 JAK DáL VE SPECIALIZAČNíM VZDěLáVáNí V GYNEKOLOGII A PORODNICTVí

12.00 hod.  Závěr konference 
 R. Pilka a M. Procházka

20.00–1.00 hod.  GALA VEČER
Místo konání:  kongresová hala OReA Hotelu Voroněž i
Program:  PŘEDáNí ČESTNéHO ČLENSTVí ČGPS ČLS JEP  

prof. MUDr. Miroslavu Borovskému, CSc.
 
  Předání cen Astellas INKOboard EUNI 2011 za nejlepší publikace v kategorii  

Inkontinence a OAB.

Účinkují:  laura a její tygři s ilonou csákovou
  TeAM revival

 Občerstvení je zajištěno formou rautu. 

VŠeoBeCnÉ InforMACe
Místo konání:
Brněnské výstavy a veletrhy, Výstaviště 1, 647 00 Brno – Hala E, www.bvv.cz.

Datum konání workshopů:  17. 5. 2012
Místo konání workshopů:  OReA Hotel Voroněž i

Datum konání konference:  18.–20. 5. 2012
Místo konání konference:  BVV, Hala e: Přednáškový sál - 1. patro
expozice firem:   BVV, Hala e: přízemí

Datum konání semináře porodních asistentek:  19. 5. 2012
Místo konání semináře:  BVV, Hala e: Přednáškový sál e3 - 1. patro 

Vstup do přednáškových sálů bude umožněn pouze osobám označeným jmenovkou.
Děkujeme za vypnutí mobilních telefonů v prostorách konání konference.

 

Registrace: 
Čtvrtek  17. 5. 2012  foyer Haly E v přízemí, BVV  od 17.00–21.00 hod.
Pátek  18. 5. 2012  foyer Haly E v přízemí, BVV  od   7.30–18.00 hod.
Sobota  19. 5. 2012  foyer Haly E v přízemí, BVV  od   7.30–17.30 hod.
Neděle  20. 5. 2012  foyer Haly E v přízemí, BVV  od   8.30–12.00 hod.

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

Označení účastníků: 
 lékař
 jednodenní vstup
 porodní asistentka
 organizační výbor, vystavovatel
 přednášející, host

Jednací jazyk:
Čeština, slovenština

Audiovizuální technika:
Dataprojekce z PC

Oznámení pro koordinátory a přednášející:
Vybraná sdělení budou nahrávána z edukačních důvodů pro výukový portál EUNI.
Natáčení jednotlivých bloků a přednášek bude možné po předchozím projednání s koordinátorem a bude podmí-
něno jejich souhlasem.

odborný program odborný programvšeobecné informace
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Přejímka prezentací: 
Bude probíhat v průběhu konference v rámci Přednáškového sále v 1. patře a v průběhu Semináře porodních 
asistentek v Přednáškovém sále E3 v 1. patře dne 19. 5. 2012 od 13.00 hod.

informace pro účastníky:
Přednášky budou probíhat v Přednáškovém sále Haly E v 1. patře, v sobotu dne 19. 5. 2012 bude odborný 
program společný pro lékaře a porodní asistentky. Odpolední část programu pro porodní asistentky se uskuteční 
odděleně v Přednáškovém sále E3 v 1. patře. 

Postery: 
Diskuze k posterům proběhne v sobotu 19. 5. 2012 od 13.00 hod. ve foyer Přednáškového sálu v 1. patře.  
Ty je nutné nainstalovat nejpozději v sobotu 19. 5. 2012 do 10.00 hod. 

Výstava:
V prostorách Haly E v přízemí bude probíhat expozice zdravotnické techniky, farmaceutických preparátů  
a odborné literatury.

ubytování:
Je zajištěno dle přihlášek účastníků v hotelu Holiday Inn, Voroněži I a Voroněži II, v hotelu Omega. Ukončení svého 
pobytu v hotelu oznamte vždy laskavě v recepci.

coffee breaky:
Pro účastníky odborného programu bude zajištěno občerstvení ve formě kávy, čajů a minerálních vod a to v před-
sálí Přednáškového sálu v 1. patře.

Obědy:
Účastníci, kteří mají oběd předplacen, obdrží stravenku při registraci. Obědy se budou podávat v pátek 18. 5. 2012 
od 11.30–14.30 hod. a v sobotu 19. 5. 2012 od 11.30–14.30 hod. v OREA hotelu Voroněž 1 a to na základě 
předložené stravenky v restauraci Atrium v 1. patře a Grill Baru v přízemí. Menu si bude možné zakoupit také na 
místě při registraci a to ve čtvrtek od 17.00 do 21.00 hod. a potom každý den max. do 10.00 hod.
V opačném případě si každý účastník zajistí stravování ve vlastní režii. 

gala večer:
Uskuteční se v Kongresové hale OREA Hotelu Voroněž I. Vstup bude možný pouze na základě vstupenky.

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, které není zpoplatněno anebo uvnitř za poplatek 180,-Kč/auto/den. 
Parkovací karty bude možné zakoupit na registraci.

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 

celOSTÁTní kOnFeRence  
ČgPS ČlS JeP a SSg ČR

Seminář porodních asistentek
Brno, 18.–20. 5. 2012

SBORNíK ABSTRAKT
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1. Asistovaná reprodukce u pacientů se závažným onemocněním z pohledu porodníka
R. gerychová, P. Ventruba, P. Janků, l. Hruban
Gyn.-por.klinika LF MU a FN Brno

Moderní techniky asistované reprodukce dnes umožňují těhotenství i ženám vyššího reprodukčního věku i ženám 
se závažným interním nebo genetickým onemocněním. Takové ženy představují vysoké riziko pro porodníka, kte-
rý u nich musí počítat s vyšší mateřskou morbiditou a bohužel i mortalitou. Lze očekávat současně i vyšší riziko 
neonatální morbidity zejména v souvislosti s prematuritou, mnohdy iatrogenní, vynucenou zhoršeným zdravotním 
stavem matky.

Využití metod asistované reprodukce není jistě snadné a eticky přijatelné ženě odepřít. Je ale nutné velmi pečlivé 
a individuální poradenství konzilia odborný specialista-IVF odborník-genetik a porodník před plánováním těhoten-
ství ženy se závažným onemocněním s přesným stanovením rizik pro matku včetně rizika zhoršení jejího stávajícího 
onemocnění a rizik z toho vyplývajících pro plod. V případech závažných interních onemocnění matky je nezbyt-
né zvážit možnosti redukce vícečetného těhotenství, které vznikne jako komplikace léčby metodami asistované 
reprodukce. Těhotenství ženy se závažným onemocněním je nutné sledovat specialistou v oboru fetomaternální 
medicíny ve snaze včasně předejít závažným mateřským a plodovým komplikacím.

Rozumnou spoluprací specialistů na léčbu neplodnosti a porodníků je možné pomoci ženám se závažným one-
mocněním otěhotnět bez toho, aniž by daly v sázku svoje zdraví případně svůj život.

2. Boj o správné embryo
Z. Malý, K. Rohlenová, N. Musilová 
Unica Brno

Jednou ze zásadních otázek IVF je výběr viabilního embrya. Pro single embryo transfer (SET)nabývá výběr dále na 
významu. Do dnes bylo nejčastějším kriteriem výběru morfologie embrya, kdy je embryo hodnoceno jednou za 24 
hodin. Co se děje v mezidobí zůstává tajemstvím. Morfologie umožňuje dosáhnout až 50% úspěšnosti. 

PGD ukázala, že morfologie nemusí korespondovat se skutečným stavem embrya. PGD cíleně odhalí genetické 
postižení embrya, ale jako screeningová metoda zatím vzhledem k nákladům není vhodná. 

Posuzování celého in vitro vývoje embrya v krátké časové sekvenci, Time-Lapse technika, významně zvyšuje šanci 
na výběr správného embrya. 

Ale jako další nová zbraň v arzenálu, jevící se také jako velmi přínosná, je posuzování metabolické aktivity embrya, 
konstituentů a sekrečních faktorů embrya. Mezi tyto tzv. „omix“ se řadí genomy, transcriptomy, proteomy a me-
tabolomy. 

Která z metod se stane nejvhodnější pro screening správného embrya, a umožní SET bez snížení úspěšnosti, 
zatím zůstává otázkou.

3. Standard a nadstandard v porodnické analgezii a anestezii
A. Antonín Pařízek
Nemocnice U Apolináře Praha

Účinný postup proti bolestem při porodu dnes očekává většina žen. Rodičky požadují tišení porodních bolestí, 
které přitom neovlivní zdraví jejich a zejména pak ani jejich dítěte. V současné době je známo hodně prostřed-
ků, které je možné v rámci nadstandardních služeb a porodnické analgezie využít. Jedním z nich je inhalační 
analgetikum se sedativním a anxiolytickým účinkem, které je složeno z medicinálních plynů oxidu dusného (dále 
jen N2O) a kyslíku (dále jen O2) v poměru 50 % : 50 %. N2O pomáhá u rodičky potlačit strach, úzkost a zejména 
bolesti během děložních kontrakcí, a to vše bez alterace vědomí. Použití N2O je bezpečné, neinvazivní. Plyn se 
nemetabolizuje a neváže se na hemoglobin (nenarušuje transport O2). Proto je možné plynnou směs N2O : O2  
(poměr 50 % : 50 %) kombinovat i s jinými bolest tišícími prostředky (nalbuphin, epidurální analgezie apod). N2O 
přináší pouze minimum nežádoucích účinků a nepůsobí negativně na plod/novorozence, a proto má i dnes širo-
kou indikační šíři. V současné době technické zdokonalení ventilového systému přístroje pro podání této inhalační 
analgezie je dále zárukou, že nehrozí nežádoucí expozice ani u zdravotnického personálu.

4. indukce rizikových porodů – PROTi
V. korečko
FN Plzeň 

Cílem přednášky je zhodnotit reálne rizika indukce porodů u stavů po císařském řezu v anamnéze, u gravidit 
s makrosomním plodem a indukce u předčasného porodu.

5. koniec panvový – koniec vaginálneho pôrodu?
P. kaščák, M. Hlaváčik
Gyn.- pôr. klinika FN Trenčín, Legionárska 28, 91171 Trenčín

ciež štúdie: 
Ciežom retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotiť incidenciu, komplikácie a vedenie pôrodu u žien, ktoré porodili 
koncom panvovým (KP) v termíne na našej klinike v období rokov 1994–2011. Výsledky sme porovnali s publiko-
vanými údajmi a zamysleli sme sa nad súčasným smerovaním vedenia pôrodu KP. 

Metodika a výsledky: 
V definovanom časovom období z 25 200 pôrodov bolo 922 KP (3,7 %). Z uvedeného počtu bolo v termíne 722 
pôrodov (78,3  %). Z nich sa 517 detí (71,6  %) narodilo per sectionem Caesaream a 205 (28,4 %) per vias natura-
les. Pri analýze jednotlivých rokov je zrejmé, že dochádza k poklesu spontánne vedených pôrodov napriek snahe 
neindikovať KP k primárnemu cisárskemu rezu (SC). Na začiatku sledovaného obdobia v roku 1994 porodilo per 
vias naturales 56 % žien, najmenej (12 %) porodilo vaginálne v roku 2009. V roku 2011 porodilo vaginálne 18,5 % 
žien s polohou KP v termíne. Priemerná hmotnosť detí v skupine SC bola 3345 gramov, v skupine vaginálneho 
pôrodu 3220 gramov. V skupine SC bolo 350 primipár (68 %), v skupine vaginálneho pôrodu bolo prvorodičiek 
107 (52 %). Hodnotenie dieťaťa podža Apgarovej skóre < 7 v 1. minúte bolo v 2,3 % u žien v skupine SC a u 7,8 % 
žien v skupine vaginálneho pôrodu. V 5. minúte nebol rozdiel v hodnotení stavu detí. Materské komplikácie sa 
vyskytli v 4,1 % u žien s operačným ukončením gravidity a v 4,4 % u žien s vaginálnym pôrodom. 

Diskusia: 
V ostatnom období prebiehajú celosvetovo diskusie o vedení pôrodu koncom panvovým v termíne. Po počiatoč-
nom zvyšovaní počtu stúpencov elektívneho cisárskeho rezu sa čoraz častejšie objavujú argumenty v prospech 
vaginálneho pôrodu. Napriek snahe viesť pôrod KP v termíne vaginálnou cestou došlo aj na našom pracovisku 
k vzostupu cisárskeho rezu z tejto indikácie zo 44 % v roku 1994 na 81,5 % v roku 2011. Incidencia SC vo všeo-
becnej populácii stúpla za sledované obdobie z 8,5 % na 18,2 %. Diskutuje sa hlavne o indikácií elektívneho SC 
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u prvorodičiek. V našom súbore vaginálneho pôrodu bolo až 52 % primipár. Ak by bol u nich indikovaný primárny 
elektívny SC, vaginálny pôrod KP by bol i na našom pracovisku raritou. 

Záver: 
V našom súbore sme potvrdili postupný pokles spontánne vedených pôrodov v polohe KP v termíne. Napriek 
tomu sa však spontánnemu vedeniu týchto pôrodov nedá vyhnúť a ich vedenie by malo ostať súčasťou ars ob-
stetrica moderného pôrodníctva.

6. Soudněznalecke posudky k embolii plodovou vodou, kontroverze nálezů
J. Záhumenský, M. Procházka, N. Moravanský
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Autoři ve své práci analyzují fatální případy embolie plodovou vodou. I přesto, že se jedná o závažné případy až 
s 90% úmrtností, nejednotnost soudněznaleckých posudků může vést k trestnému stíhání lékařů.

Úmrtí matky za porodu je naštěstí extrémně zřídkavá událost. Na druhé straně tento fakt nutně vyvolává v laické 
veřejnosti názor, že za každým mateřským úmrtím musí být pochybení zdravotníků. Proto je nutné počítat se 
soudním řízením a precizní formulace závěrů znalce s citací nejnovějších poznatků z literatury může zabránit ne-
spravedlivému trestněprávnímu postihu zdravotníků. 

7.  Magnetická rezonancia pri diagnostike a sledovaní karcinómu krčka  
a endometriálneho karcinómu maternice – áno? nie?

i.Mociková 1,2, P. Hunák 3, k. novotná 2, e. Pritzová 4
Rádiologické oddelenie FNsP FDR Banská Bystrica,SR, MEDIHOPE s.r.o.,Prostejov

Úvod: 
Karcinóm endometria je najčastejšie sa vyskytujúcou invazívnou malignitou ženského genitálu.Ulohou magne-
tickej rezonancie je staging ochorenia a plánovanie liečby po diagnostickej kyretáži .Po určení správneho FIGO 
stupňa a nodálneho stagingu sa pristupuje k hysterektomii s bilaterálnou salpingo –oophorectomiou, pri hlbokej 
myometrálnej invázii, cervikálnej invázii, extrauterínnom šírení sa doplna extenzívna lymfadenektomia až po brá-
nice. Karcinómu krčku maternice bola donedávna jedinou gynekologickou malignitou, ktorej staging sa určoval 
klinicky, bez využitia diagnostickej rádiologie. Presný staging je nevyhnutný na určenie správnej liečby a prognózy 
ochorenia, MRI napomáha k vyčleneniu pacientiek určených k fertility-sparing operácii, k vyčleneniu skupiny paci-
entiek určených k extenzívnym chirurgickým výkonom vrátane rozsiahlej lymfadenektomii a napokon k vyčleneniu 
pacientiek, kde je prvou metódou vožby chemorádioterapia.Metoda a pacienti : vyšetrenia boli real izované na 
1,5 T MR prístroji GE Lx a Hdx Excite(Milwaukee, wisconsin). Pacientky v skupinách endometriálneho karcinómu 
a cervikálneho karcinómu boli po diagnostickej kyretáži s určením gradingu. Protokol vyšetrenia pri cervikálnom 
karcinóme bol nasledovný: lokalizér, ax/sag/cor T2 SSFSE alebo FRFSE, ax T1 na retroperitoneálne LU, kon-
trastná látka sa podávala len pri opakovaných vyšetreniach v rámci sledovania a to dynamicky ax T1fSPGR 3D 
f.s.- merané 6x po 19 sek alebo ax T1 LAVA fs merané 6 po 16 sek. Protokol pri endometriálnom karcinóme: 
lokalizér,ax/cor/sag T2SSFSE alebo FRFSE, kontrastná látka dynamicky ax/sag T1fSPGR 3D f.s.- merané 6x po 
19 sek alebo ax/sag T1 LAVA fs merané 6 po 16 sek.,ax T1 fs, cor T1 na retroperitoneálne LU. Kontrastná látka 
bola Multihance (Bracco), Gadovist (Bayer HealthCare), Omniscan (GE Healthcare).Osobitne sa vysvetlil prínos 
difúzneho váženia (DwI)a výpočtu ADC mapy (anisotropic diffusion coefficient) pri primárnom stagingu a restagi 
ngu v prípade cervikálneho karcinómu.Výsledky: autori ukázali jednotl ivé MR pri cervikálnom karcinóme krčku od 
stage IA, IB1,IB2, IIA, IIB, IIIA,IIIB, IV . DwI a ADC mapy pri sledovaní efektu chemorádioterapie pri III a IV stupni. 
V prípade endometriálneho karcinómu uvádzame MR prípady stage IA,IB,IC, IIA, IIB, IIIA-C, IV A-IVB.U pacientiek 
s lokalizovaným karcinómom len na endometrium sa plánovala hysterektomia bez nodálnej resekcie, nakožko me-
nej ako 1% týchto pacientiek má postihnutie LU. U pacientiek s endometriálnym karcinomom na vnútornej tretine 
myometrálnej zony má v 5% a menej postihnutie LU. Určenie správnej hlbky invázie vnút . a vonk. myometrálnej 
zony je kruciátne a možné pomocou MRI predoperačne. Najlepšie sa určuje invázia na postkontrastnom dynamic-
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kom vyšetrení – ce MRI (contrast-enhanced magnetic resonance imaging).Záverom uvádzame príklady sledovania 
DwI a ADC mapy pri primárnej chemorádioterapii- prvé skúsenosti ukazujú na citlivý ukazovatel efektívnosti liečby 
v priebehu 1mesiaca. Pre ďalšie onkologické sledovanie je pr vou metódou vožby PET/CT, prípadne samostaté 
CT a whole body MRI (TIM – celotelové MRI). 

Záver: 
Všeobecne platí pre karcinóm cervixu, že stage I-IIA a nádorom menším ako 4 cm prvou metódou vožby je 
operačný výkon, od stage IIB a viac a nádorom vačším ako 4 cm je prvou metódou voĺby chemorádioterapia 
a následnou operáciou + debulkizáciou lymfatických uzlín. Ce-MRI (contrast-enhanced MRI) umožňuje simultánne 
zhodnotenie všetkých štruktúr pri plánovaní liečby a určení prognózy endometriálneho karcinómu. Analýzy uverej-
ňované v literatúre potvrdzujú prínos ce-MRI v presnosti určenia rozsahu ochorenia v porovnaní s intraoperatívnym 
stagingom určeným disekciou uteru.Pri karcinóme krčku MRI napomáha triedeniu pacientiek určených k primár-
nej radioterapii namiesto chirurgického zákroku pri pokročilých štádiách, vydeluje skupinu pacientiek určených 
k menej invazívnym chirurgickým zákrokom a skupinu tých, ktoré vyžadujú extenzívny chirurgický zákrok (vrátane 
extenzívnej lym fadenektomie). DwI a ADC mapy napomáhajú pri sledovaní a monitorovan í pacientiek s onkolo-
gickou liečbou vrátane chemoterapie a rádioterapie, aj keď výsledky uverejnené v literatúre sú zatial obmedzené. 
MRI má jednoznačný prínos pri oboch typoch diagnoz, mala by byť zaradená do primárneho stagingu ochorení 
rutínne.

klúčové slová: 
Karcinom, Cervix,Endometrium, Staging, MRI

8. Role AiB1 v patogenezi karcinomu prsu.
O. gojiš, e. kučera, J. Záhumenský, V. Mandys, c. Palmieri 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Estrogen je nedílnou součástí patogeneze a progrese růstu karcinomů mléčné žlázy positivních na estrogenový 
receptor. Estrogenový receptor alpha (ER&#945;) je exprimován v přibližně 70% karcinomů mléčné žlázy a je 
jednou z hlavních léčebných modalit v managementu péče o pacienty se zhoubným nádorem prsu. Rezistence 
na hormonální terapii představuje v současné době nemalý klinický problém. Hlubší porozumění molekulárním 
mechanismům na úrovni ko-aktivátorů a ko-represorů ER&#945; nám může v budoucnosti pomoci k vyřešení to-
hoto problému v oblasti hormonání terapie. AIB1( ko-aktivátor ER&#945; – amplified in breast cancer 1) potencuje 
účinky ER&#945; a byl opakovaně detekován na chromozomu 20q pomocí fluorescent in situ hybridizace. Účast 
proteinu AIB1 se prokázala v růstu maligních buněk a onkogenezi jak na buněčných kulturách tak na transgenních 
myších. V naší práci jsem popsali vzestupnou amplifikaci ganu AIB1 od preinvasivních, invasivních až po meta-
statická deposita. 

9. Jak snížit riziko tromboembolizmu u žen užívajících cOc
J. Matuška
Matmed s.r.o.

Trombózy a embolie jsou jedni z největších strašáků většiny gynekologů. Bohužel onen děs desítky let své existen-
ce nabyl poněkud iracionálních rozměrů. Značnou měrou i díky sdělovacím prostředkům. 
Není od věci uvědomit si reálný základ problému. 

Tedy:
1/ Koagulační kaskáda je základním fyziologickým obranným mechanismem. Trombóza je jejím důsledkem a v na-
prosté většině situací je jednoznačně pozitivním dějem, bránícím vykrvácení. Rozsah trombózy regulují přirozené 
trombolytické mechanizmy. Jen při jejich nepoměru trombóza extenduje a může člověka ohrozit.

2/ Menstruační cyklus je (u primátů, tedy i u člověka) základním fyziologickým mechanismem. Cyklické kolísání 
hormonální hladiny je spojeno s výkyvy prokoagulační i trombolylitické aktivity. Což je s ohledem na mechanizmy 
následující nidaci nebo mechanizmy provázející menstruační krvácení celkem logické. 
Tolik fyziologická fakta. A teď fakta sociálně-populační. Antikoncepce je a bude součástí životního stylu západní 
civilizace. Nic na tom nezmění aktivity teologů či populistů. Princip hormonální kontracepce netřeba vysvětlovat. 
Je jen třeba si uvědomit, že jde vždy o analoga přirozených ženských hormonů, vždy s více či méně vyjádřeným 
protrombogenním efektem.

Celkový počet žen ve fertilním věku v ČR je cca. 3 miliony. Celkový počet uživatelek kontracepce v ČR je 1,34 
mil. V tomto počtu lze očekávat cca 400 žilních trombóz, z nich se následně může vyvinout 4–-8 smrtelných 
embolií. To jsou závažná fakta, široce přejímaná medii. Málokdy se zvažuje, že gravidita (i nechtěná) zvyšuje riziko 
trombembolizmu cca 6 krát. Riziko trombembolizmu při UPT je pravděpodobně srovnatelné se všemi podobnými 
malými operačními zákroky, tedy do 10 % bez prevence nízkomolekulárními hepariny. Do jisté míry tedy lze tvrdit, 
že adekvátní kontracepce je „populačně protitrombotická“.

životní styl žen ve fertilním věku zajisté měnit nechceme. Kontracepce je faktem. Je tedy možno cíleně snižovat 
riziko jejího podávání ? Je. Jen je třeba si uvědomit, že riziko trombembolizmu není dáno jen aplikací kontracepce. 
Zatímco jednotlivé modality kontracepce zvyšují riziko cca 2-8krát, další rizikové faktory je zvyšují násobně více. 
Nyní velmi často propírané hereditární trombofilie mohou v některých variantách riziko zvýšit 100-200krát. Přitom 
výskyt hereditárních trombofilií v populaci je daleko vyšší, než si dovedeme představit. A to není vše. Obezita s BMI 
nad 30 zvyšuje riziko trombembolizmu 10krát, věk ženy nad 40 let také 10krát –tedy více, než kterákoliv kontra-
cepce a pozor, tato rizika se sčítají. 

Z pohledu negynekologa se tedy zdá být logičtější věnovat více času stanovení všech rizikových faktorů potenci-
ální uživatelky kontracepce, než úvahám, kterou ze současných variant kontracepce použít. 

10.  Robotem asistovaný laparoskopický staging karcinomu endometria – srovnání se 
standardní laparoskopií

P. Dzvinčuk, R. Pilka, R. Marek, Š. Táborská 
Porodnicko – gynekologická klinika FN Olomouc

cíl: 
Porovnat robotem asistovaný laparoskopický staging karcinomu endometria s předchozími případy stážovanými 
standardní laparoskopií.

Metodika: 
Od srpna 2009 do března 2012 bylo srovnáno 45 pacientek s časným stádiem karcinomu endometria, u nichž byla 
pomocí čtyřramenného daVinci S HD robotického systému provedena hysterektomie, oboustranná adnexektomie 
a pánevní/paraaortální lymfadenektomie (TRH) s předchozími 30 případy provedenými standardní laparoskopií 
(TLH). Všechny operace byly provedeny dvěma chirurgy v rámci jedné instituce. Porovnávány byly věk, body mass 
index (BMI), klinické stádium onemocnění, délka operace, počet získaných lymfatických uzlin a krevní ztráta.

Výsledky: 
Pacientky ve skupině TRH byly starší (64 versus 56 let) a obéznější (BMI 29 versus 27) než pacientky stážované 
standardní laparoskopií. Operační čas byl delší u TRH skupiny (268 vs. 168 min.), zatímco krevní ztráta byla vět-
ší v TLH skupině (181 vs 148 ml). Ve skupině TRH jsme zaznamenali jednu konverzi na laparotomii. V průběhu 
osvojování si techniky robotické chirurgie jsme pozorovali postupné zkracování operačních časů a snižování krevní 
ztráty s nárůstem počtu provedených výkonů.
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Závěr: 
U roboticky asistovaného stagingu karcinomu endometria a hysterektomie ve srovnání se standardní laparoskopií 
jsme zaznamenali během „learning curve“ delší operační časy a menší krevní ztráty. Nezbytnou podmínkou pro 
zavedení robotické chirurgie je kromě motivovaného chirurga dokonale sehraný tým na operačním sále.

POSTEROVá SEKCE

1. Raritná príčina pelvic pain syndrómu
P. Bielik, S. kubovčík, P. križo, A. kazemi, k. kazemi, Š Braunstein
VšNsP Lučenec, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Slovenská republika

Bolesť v oblasti malej panvy je častým dôvodom, pre ktorý ženy vyhľadávajú odbornú gynekologickú starostlivosť. 
U časti týchto pacientok, hlavne v strednom fertilnom veku, môže byť zdrojom bolestí tzv. syndróm pelvickej 
kongescie, pri ktorom nachádzame pri ultrasonografickom vyšetrení rozšírené venózne plexy v oblasti uteru a ad-
nex. Príčinu panvovej kongescie sa často nedarí diagnostikovať. V práci uvádzame prípad pacientky, u ktorej bol 
príčinou panvovej bolesti nutcracker syndróm, ktorý je spôsobený kompresiou žavej renálnej vény medzi aortou 
a artériou mesentericou superior.

kazuistika:
Pred niekožkými mesiacmi prišla na našu ambulanciu na konzultačné vyšetrenie pre bolesti v podbrušku 33-ročná 
pacientka s negatívnou rodinnou anamnézou. V gynekologickej anamnéze sme zistili že menarche mala ako 13 
ročná, 2x spontánny pôrod a 3x IGL, menštruačný cyklus pravidelný, onkocytologické stery i kultivácie negatív-
ne. 2 roky má ťažkosti s bolesťami v podbrušku a v krížovej oblasti, ktoré boli hodnotené ako vertebrogénne pri 
negatívnom gynekologickom náleze v spáde. Opakovane mala zistenú hematúriu pri negatívnom ultrazvukovom 
náleze na obličkách. 

Pri gynekologickom vyšetrení sme zistili negatívny nález , len pohyby cervixom boli mierne bolestivé a podobne aj 
oblasť žavých adnex. Brucho bolo vožne priehmatné, bez peritoneálneho dráždenia, dolné končatiny bez varixov. 
Pri transvaginálnej ultrasonografii bol uterus normálnej vežkosti v AVF, endometrium symetrické 6 mm, ováriá bila-
terálne normálnej vežkosti i štruktúry a v malej panve nebola prítomná vožná tekutina. Vžavo sme zistili rozšírené 
venózne pletene v utero-ovariálnej oblasti s priemerom ciev do 9 mm. Vpravo bola maximálna hrúbka vény 4 mm. 
Stav sme hodnotili ako syndróm panvovej kongescie vžavo. Vzhžadom na hematúriu bolo doplnené CT angio 
vyšetrenie s negatívnym nálezom na obličkách ale potvrdilo sa rozšírenie venózneho systému v oblasti vnútorného 
genitálu vžavo a zistila sa dilatácia žavej ovariálnej vény do 13 mm, ktorá u pacientky ústi do dilatovanej žavej 
renálnej vény. Vena renalis vžavo je komprimovaná medzi aortou a arteria mesenterica superior. Takýto
 nález je v literatúre hodnotený ako „nutcracker syndrom“ . Pacientku sme následne odoslali na doriešenie na 
cievnu chirurgiu.

Záver:
Nutcracker syndróm je stav, pri ktorom sa kompresia žavej veny renalis prejavuje bolesťami v žavom boku, hema-
túriou, pelvic pain syndrómom a dyspareuniou. Ako prvý ho popísal De Schepper v roku 1972. Anatomické pod-
mienky nemusia automaticky znamenať klinické ťažkosti a pre asymptomatické prípady sa požíva pomenovanie 
nutcracker fenomén.

Napriek svojmu pomerne raritnému výskytu by nutcracker syndróm mal mať miesto v diferenciálno – diagnostic-
kom algoritme u žien s chronickou panvovou bolesťou. 
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2. Mezinárodní kongres icM Praha 2014
M. Dvořáková, BSc., Z. Štromerová,BSc., Bc. k. Štromerová
Česká konfederace porodních asistentek

Mezinárodní konfederace porodních asistentek ICM pořádá v jedné ze členských zemí jednou za tři roky velký me-
zinárodní kongres na který se sjedou porodní asistentky z celého světa v počtu 3-4000. Jedná se o mimořádnou 
událost během níž si účastnice vyslechnou nové poznatky z oblasti vzdělávání, výzkumu i praxe. Diversita oblastí 
z kterých účastnice pocházejí zajistí širokou škálu přednášených informací.

V roce 2008 na kongresu v Glasgow se podařilo při zasedání mezinárodního výboru ICM získat tento kongres pro 
Prahu a rok 2014. Praha hostila kongres ICM v minulosti již jednou, a to v roce 1928.

Poster je upozorněním a pozvánkou k účasti na této významné mezinárodní události. Předestírá současnou na-
bídku porodní péče, přání těhotných žen, přání porodních asistentek i očekávání, která do této mimořádné udá-
losti porodní asistentky vkládají.

3. Prenatální diagnostika vrozených vad v ČR 
V. gregor, A. Šípek
Thomayerova nemocnice Praha 

cíle a typ studie: 
Retrospektivní analýza prenatálního záchytu vybraných typů vrozených vad a efektivity jejich prenatální diagnostiky 
v české republice v období 1994–2011

Materiál a metodika: 
V práci byla použita data o prenatálně diagnostikovaných vrozených vadách a chromosomových aberací. V Čes-
ké republice, získaná díky spolupráci s pracovníky oddělení lékařské genetiky, prenatální diagnostiky a cytoge-
netických laboratoří. Údaje o vrozených vadách u narozených dětí byla čerpána z oficiální registrace vrozených 
vad – Národní registr vrozených vad (NRVV) vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České 
republiky. V první části práce jsme analyzovali celorepubliková data o prenatální diagnostice podle různých kritérií. 
Ve druhé části jsme zpracovali údaje pro jednotlivé vybrané diagnózy. Na závěr jsme analyzovali efektivitu prena-
tální diagnostiky vybraných vrozených vad a chromosomových aberací. Pro prezentaci jsme vybrali těchto sedm 
diagnóz: Anencephalie, spina bifida, ofalokéla, gastroschíza, Downův syndrom, Edwardsův syndrom a patauův 
syndrom. 

4 . incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen
Ľubušký M.1,2, Holusková i.3, Procházka M.1, Studničková M.1, Vomáčková k.4

1Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc
3Transfúzní oddělení FN Olomouc
41. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

cíl studie: 
Zjistit u těhotných žen incidenci klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek, které mohou způsobit zá-
važné hemolytické onemocnění plodu a novorozence.
Metodika: Na Transfuzním oddělení FN Olomouc bylo letech 2000–2011 vyšetřeno celkem 45435 těhotných žen. 
U všech byl na začátku těhotenství proveden screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek + event. 
identifikace aloprotilátky.

Výsledky: 
Klinicky významné antierytrocytární aloprotilátky byly diagnostikovány u 1,5% těhotných žen (6683/45435). Nej-
častější příčinou mateřské aloimunizace byl antigen E s incidencí 5,7‰ (258/45435), dále antigeny D 4,0‰ 
(181/45435), M 1,5‰ (70/45435), C 1,2‰ (54/45435), K 1,2‰ (55/45435), c 0,6‰ (26/45435), S 0,4‰ 
(20/45435), Jka 0,2‰ (9/45435), PP1pk (Tja) 0,1‰ (3/45435) a antigen Fya 0,0‰ (2/45435).
Závěr: I při provádění profylaxe RhD aloimunizace podáváním anti-D imunoglobulinu RhD negativním ženám v tě-
hotenství a po porodu RhD pozitivního dítěte představuje RhD antigen stále druhou nejčastější příčinu erytrocytární 
aloimunizace matky. Zbývající klinicky významné aloimunizace jsou způsobeny non D antigeny systému Rh, anti-
geny systému Kell a vzácně se vyskytujícími antigeny v krevních systémech MNS a Kidd.
V olomouckém regionu v posledních sedmi letech byla incidence RhD aloimunizace u těhotných žen 5‰. Před-
pokládáme-li v České republice podobné výsledky tak se jedná při 100.000 porodech asi o 500 RhD aloimuni-
zovaných těhotných žen ročně. Pokud dvě třetiny z nich budou mít RhD pozitivní plod tak můžeme předpokládat 
asi 333 ohrožených plodů ročně. Všem případům RhD aloimunizace však lze teoreticky zabránit profylaktickým 
podáním anti-D gamaglobulinu v potřebné dávce při každé potenciálně senzibilizující události.
V olomouckém regionu v posledních dvanácti letech byla incidence Kell (K) aloimunizace u těhotných žen 1,2‰. 
Předpokládáme-li v České republice podobné výsledky tak se jedná při 100.000 porodech asi o 120 Kell (K) alo-
imunizovaných těhotných žen ročně. Při 5% pravděpodobnosti, že budou mít K-pozitivní plod tak můžeme před-
pokládat asi 6 ohrožených plodů ročně. V České republice není ženám před ukončením reprodukčního období při 
transfuzi podávána vždy Kell (K) kompatibilní nebo Kell (K) negativní krev.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009, NT-11004-3/2010 NT-12225-4/2011

5. Spontánní antepartální RhD aloimunizace
Holusková i.1, Ľubušký M.2,3, Studničková M.2, Procházka M.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 plodem. 

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. 

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 intramuskulárně. 
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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 intramuskulárně všem RhD negativním ženám ve 28. týdnu těhotenství.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009, NT-11004-3/2010 NT-12225-4/2011

6.  Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky  
(Odběru choriových klků, amniocentéze)

Ľubušký M.1,2, Šimetka O.3, Studničková M.1, Pětroš M. 3, Šantavý J. 2, Ordeltová M.4, Vomáčková 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
4Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc
51. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

cíl studie: 
Zjistit incidenci fetomaternální hemoragie (FMH) při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru chorio-
vých klků nebo amniocentéze), stanovit objem fetálních erytrocytů, které pronikají do mateřské krve a identifikovat 
rizikové stavy, při kterých dochází k excesivní FMH. Určení těchto parametrů by umožnilo optimalizovat doporuče-
ní 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 odběru choriových klků nebo am-
niocentéze 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 464 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 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: 
Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při odběru choriových klků i amniocentéze 
u 100 % případů (464/464), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. Kontrolní skupina, amniocentéza bez průniku jehly 
placentou při výkonu (n=306), FMH medián 0,2 ml (≤ 0,01-1,6), FMH 90 perc (0,4 ml). Rizikové skupiny: průchod 
jehly placentou (n=60), FMH > 0,4 ml (P 1.0; OR 0.94, 95% CI 0.35-2.55); odběr choriových klků (n=98), FMH > 
0,4 ml (P 0.5; OR 0.67, 95% CI 0.27-1.69). Věk těhotných žen při výkonu 17-44 let (medián 34), gestační stáří 
11-23 týdnů (medián 17).

Závěr: 
Při odběru choriových klků ani 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 NS-10311-3/2009, NT-11004-3/2010 NT-12225-4/2011
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7. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
Ľubušký M.1,2, Šimetka O.3, Studničková M.1, Procházka M.1, Ordeltová M.4, Vomáčková 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
4Ústav 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 provedeno 3767 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky při porodu císař-
ským 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 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: 
Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při vaginálním porodu v 98,8% případů 
(3723/3767), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. FMH ≤ 5 ml (10 ml celé krve) v 99,8% případů (3758/3767), 
postačující dávka IgG anti-D 100 μg. Ve zbylých devíti případech byla FMH = 5,1 ml, 6,5 ml, 10,1 ml, 12,0 ml, 
12,4 ml, 16,3ml, 24,8 ml, 30,9 ml, 65,9 ml (11 ml, 13 ml, 21 ml, 24 ml, 25 ml, 32 ml, 50 ml, 62 ml a 132 ml plné 
krve), postačující dávka IgG anti-D = 110 μg, 130 μg, 210 μg , 240 μg, 250 μg, 320 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 fetoma-
ternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky IgG anti-D potřebné k prevenci RhD aloimunizace. V 99,8% případů 
byla postačující dávka IgG anti-D 100 ug, naopak ve zbývajících 0,2% 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, NT-11004-3/2010 NT-12225-4/2011

8. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
Ľubušký M.1,2, Šimetka O.3, Studničková M.1, Procházka M.1, Ordeltová M.4, Vomáčková 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
4Ústav 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 provedeno 1567 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 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: 
Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při porodu císařským řezem v 97,8% pří-
padů (1532/1567), postačující dávka IgG anti-D 50 μg. FMH ≤ 5 ml (10 ml celé krve) v 99,5% případů (1559/1567), 
postačující dávka IgG anti-D 100 μg. Ve zbylých osmi případech byla FMH = 5,1 ml, 5,2 ml, 5,5 ml, 7,7 ml, 15,4 
ml, 16,3 ml a 18,2 ml, 31,1 ml (11ml, 11 ml, 11 ml, 16 ml, 31 ml, 33 ml, 37 a 63 ml plné krve), postačující dávka 
IgG anti-D = 110 μg, 110 μg, 110 μg, 160 μg, 310 μg, 330 μg, 370 μg a 630 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, NT-11004-3/2010 NT-12225-4/2011
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9.  Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu 
na fetomaternální hemoragii při normálním porodu

Studničková M.1, Ľubušký M.1,2, Šimetka O.3, Procházka M.1, Ordeltová M.4, Vomáčková 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
4Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc
51. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

cíl studie: 
Zjistit vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na objem fetálních eryt-
rocytů, které pronikají do mateřské krve při normálním vaginálním porodu. 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 50 μg). Naopak jen ojediněle dochází při porodu k FMH, která přesahuje 5ml (10 ml plné fetální krve, 
postačující dávka IgG anti-D 100 μg). Věk rodičky, parita, krevní skupina, délka trvání těhotenství ani hmotnost 
plodu nemají vliv na objem fetomaternální hemoragie při normálním vaginálním porodu.

Metodika: 
Celkem bylo provedeno 3295 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 ≤ 1,7 ml (95 perc) byl 29,4 let vs. 29,5 let při FMH > 1,7 ml, medián 30 let v obou 
skupinách, rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,990).
Průměrná délka trvání těhotenství při FMH ≤ 1,7 ml (95 perc) byla 275,0 dne vs. 276,5 dne při FMH > 1,7 ml, 
medián 278 dní (39 týdnů +5 dnů) vs. 277 dní (39 týdnů + 4 dny), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,947).
Průměrná hmotnost plodu při FMH ≤ 1,7 ml (95 perc) byla 3309,6 g vs. 3328,9 g při FMH > 1,7 ml, medián 3340 
g vs. 3320 g, rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,805).
FMH > 1,7 ml (5 perc) byla přítomna u 4,6 % prvorodiček (65/1418), 4,8 % druhorodiček (67/1307) a 6,1 % více-
rodiček (29/478), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,409).
FMH > 1,7 ml (5 perc) byla přítomna u 4,8 % rodiček s krevní skupinou 0 (53/1104), 5,1 % A (67/1307), 3,6 % B 
(22/617) a 7,1 % AB (19/267), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,146).
FMH > 1,7 ml (5 perc) byla přítomna u 4,8 % RhD pozitivních rodiček (120/2514) a u 5,2 % RhD negativních 
(41/781), rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,570). 
Rozdíl ve věku rodičky, paritě, krevní skupině, délce trvání těhotenství a hmotnosti plodu nebyl statisticky význam-
ný ani pro fetomaternální hemoragie FMH > 2,0 ml (2,5 perc), FMH > 2,5 ml (n = 34), FMH > 5 ml (n = 7). 

Závěr: 
Věk rodičky, parita, krevní skupina, délka trvání těhotenství ani hmotnost plodu nepředstavují rizikový faktor pro 
excesivní fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009, NT-11004-3/2010 NT-12225-4/2011

10. Fetomaternální hemoragie při amniocentéze
Bc. J. Vávrová
FN Olomouc

FETOMATERNáLNí HEMORAGIE PŘI AMNIOCENTéZE

cíle výzkumu:
- Zjistit výskyt FMH při AMC.
- Určit objem fetálních erytrocytů, které pronikly do krve matky.
- Určit rizikové stavy, které vedou k excesivní FMH.
- Optimalizovat doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace.

Základní pojmy:
- Rh systém
- Fetomaternální hemoragie
- Amniocentéza
- Erytrocytární aloimunizace matky
- Novorozenecká žloutenka
- Novorozenecká anémie

Výzkum probíhal za spolupráce:
-Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL
- Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FNOL
- Porodnicko-gynekologické kliniky FNO
- Oddělení alergologie a klinické imunologie LF UP a FNOL
- Chirurgické kliniky LF UP a FNOL

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.

Způsob vyšetření fetomaternálního krvácení.
- průtoková cytometrie, venózní krev, informovaný souhlas,...
- celkový počet těhotných žen, gestační stáří plodu, věk těhotných žen.

Vyjádření k jednotlivým cílům výzkumu.

Odpověď na otázku : 
Jaká je souvislost mezi fetomaternální hemoragií, erytrocytární aloimunizací matky a hemolytickou nemocí plodu?
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SEKCE PORODNíCH ASISTENTEK

1. Sexuální násilí na ženách
J. Záhumenský, e. kučera, O. Šottner 

Úvod: 
Sexuální násilí na dětech, ženách i na mužích dosáhlo v některých zemích i celosvětově epidemický nárůst a stalo 
se nejrychleji rostoucím a často podceňovaným trestným činem. (17, 20) Sexuální násilí je projevem agrese a ne 
chtíče a zahrnuje celé spektrum sexuálních aktivit, od sexuálního slovního nátlaku až po tělesný kontakt (nechtěné 
líbání, dotyky a manuální stimulace), vrcholem je znásilnění – násilný pohlavní styk.

Materiál a metodika: 
Autoři ve své práci analyzují soubor žen vyšetřených pro podezření ze znásilnění za období leden 2007 až prosinec 
2008.

Výsledky: 
Za uvedené období bylo vyšetřeno 37 žen, průměrný věk vyšetřených žen byl 26,2 let s rozmezím 15-51 let, 76% 
žen bylo ve věku do 29 let, 16 % vyšetřených žen byli cizinky. Nezaznamenali jsme žádné rozdíly v jednotlivých 
časových obdobích během roku rozděleném na 3 měsíčné období. Ve 3 případech bylo pachatelů více, ve 30% 
případů byla údajným pachatelem známá osoba nebo příbuzný. Ve 54% případů údajně proběhl dokonaný vagi-
nální koitus, jednou byl vynucen orální a jednou anální styk, v 19% šlo o údajné osahávání, ve 22% případů žena 
nevěděla zdali ke styku došlo. Ve 14% byla údajná oběť pod vlivem alkoholu, ve 3 případech pod vlivem drogy, 
z toho jednou po neznámé látce v nápoji. Zjevné známky násilí byli shledány ve 27% případů, z toho nejčastěji 
na obličeji (14%), na končetinách (8%) a jenom ve dvou případech na genitálu (5%), žádná žena nevyžadovala 
lékařské ošetření poranění.

Závěr: 
Naše zkušenosti jsou podobné s publikovanými světovými daty, u nás je větší zastoupení údajných pachatelů pro 
oběť neznámých a nebylo zaznamenáno použití zbraně při vynucování sexuálního kontaktu. Je potřeba aby gyne-
kolog důkladně vyšetřil celé tělo údajné oběti, známky násilí jsou častější v extragenitální lokalizaci. 

2. Synechia vulvae infantum
Bc. M. Štachová
FN Olomouc

Tématem, kterým se budu zabývat v mé práci, jsou synechie vulvy (synechia vulvae infantum). S tímhle problémem 
jsem se setkala při půlroční praxi v dětské gynekologii. Tato práce vysvětluje problematiku synechií, seznamuje 
posluchače s rozdělením synechií, které můžeme pozorovat na obrázcích, dále s příznaky, s léčbou a v neposled-
ní řadě taky prevencí vzniku synechií. V závěru práce nalezneme důležitou kapitolu, která upozorňuje na to, jak 
by porodní asistentka, pracující v poradně dětské gynekologie, měla komunikovat s rodiči holčičky, u které se již 
zmíněné synechie vyskytují, kdy je potřeba provést jejich rozrušení a následnou edukaci.

3. endo-back a jeho použití u laparoskopických operací v gynekologii
M. Králová, Bc. Š. Táborská
FN Olomouc

Rádi bychom Vás seznámily s tím, ce je Enndoback a také s druhy laparoskopických operací, při kterých ho na 
naší klinice používáme.

4. Porodní plány a dula na porodních sálech ve Fn Brno
e. Štancelová 
FN Brno, GPK, porodní sál, Obilní trh

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 koncentrují 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.

5. Dula na porodním sále!
Bc. M. Černá
Fn Brno

Dula je speciálně vyškolená žena, většinou z řad nezdravotnické, laické veřejnosti. Dula ženě poskytuje emocionál-
ní podporu, souvislý doprovod během porodu, pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových 
prostředků během porodu, dotyk, podporuje partnera a rodinu, může usnadňovat komunikaci mezi rodičkou 
a zdravotníky, podporu při zahájení kojení. Dula ženě neposkytuje žádné zdravotnické služby, nezasahuje do 
kompetencí lékařů a porodních asistentek, nemá možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace bez písemného 
souhlasu rodičky. Někdy je možné setkat se u rodičky s obavou, jak na ni bude zdravotnický personál nahlížet, 
pokud si k porodu přivede dulu. Nebude zhoršená komunikace s personálem? Neztíží jí to porod? Na našem 
pracovišti dula doprovází rodičku již více než 10 let. Ve své prezentaci sdělím naše zkušenosti.

6. kriteria pro bezpečný porod v domácím prostředí
Z. Štromerová, BSc.
Česká konfederace porodních asistentek

Ať na porody mimo porodnici společnost nahlíží jak chce, ženy, které si pro své porody vyberou domácí prostře-
dí existovaly, existují a existovat budou. Je dobré znát kriteria, za jakých je bezpečné u porodu doma asistovat. 
Úmyslně nepoužívám výraz „porod vést“, protože porod v domácím prostředí je přímo ukázkou fyziologie porodu. 
Probíhá samovolně a je užitečné jej v jeho samovolném průběhu podpořit. Mylné je však přesvědčení, že kde 
porod začal, musí také skončit.

Hlavní úloha porodních asistentek je působit v oblasti prevence nemoci a naopak podporovat zdraví. Jejich sna-
hou by tedy mělo být to, aby žena prožila zdravé a radostné těhotenství, aby se cítila v době porodu fit a plná síly. 
Při setkáních s těhotnými ženami a při rozhovorech s nimi musí průběžně provádět selekci rizika, aby pak rodícím 
ženám mohly doporučit a poskytovat péči optimální vzhledem ke zdravotnímu stavu ženy v době porodu. 

Pokud je porodní asistentka se ženou v kontaktu během těhotenství, je podstatné, aby ji utvrzovala v přesvědčení, 
že je porod zdravý životní proces, který ženám přináleží od nepaměti. 
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I v dnešní době a v České republice se porod u většiny žen rozbíhá doma. Mnoho porodních asistentek doprovází 
ženy během úvodní části porodu v domácím prostředí s tím, že někdy v průběhu porodního procesu se přesunou 
do porodnice. Svou činnost nepovažují za asistenci u porodu v domácím prostředí, ačkoli to tak v podstatě je. I 
tyto porodní asistentky by měly dodržovat určitá kriteria, aby byla jejich péče pro ženu bezpečná.

Pokud žena dlouhodobě plánuje porod v domácím prostředí nebo se tak rozhodne náhle, až během první doby 
porodní, doprovázející porodní asistentka musí průběžně hodnotit, zda se stále jedná o fyziologický porodní pro-
ces. Konkrétní body budou diskutovány během volného sdělení.

Jednoznačně však platí, že pro další úvahy o bezpečném porodu doma musí být splněna následující kri-
teria:
• Zdravá žena
• Stáří těhotenství mezi ukončeným 37. t.t. a 42. t.t.
• V děloze jeden plod
• Poloha podélná hlavičkou
• Hlavička dítěte je v dobrém kontaktu s pánví matky
• Fyziologické ozvy plodu
• Zdravé, silné kontrakce

Tato kriteria budou podrobněji diskutována ve volném sdělení. Kdykoli během porodu zjistí porodní asistentka, že 
kterýkoli ukazatel „nezapadá do kolonky fyziologie“, doporučí ženě přesun do porodnice.

 

7. Poporodní deprese
Bc. S. Orsáková, Bc. K. Svancarová
FN Olomouc

Prezentace se zabývá problematikou poporodní deprese. Hlavním cílem je nastínit sociokulturní podmíněnost 
vzniku poporodní deprese a předložit poznatky o její terapii. Zabýváme se specifiky non-západní kultury (východní 
Evropa, Nigerie, Jordánsko, asijské a latinské země...) a západní kultury (Spojené státy, Severní Amerika). V po-
znatcích o terapii poporodních depresí pojednáváme nejen o farmakoterapii, ale také se chceme zmínit o holis-
tickém přístupu v léčbě poporodních depresí, o alternativních možnostech léčby (bylinky a potravinové doplňky, 
masáže, mateřskou masáž, kojeneckou masáž, akupunkturu a aromaterapii) a psychoterapii. Prostřednictvím 
těchto informací chceme zdůraznit důležitost znalostí o kulturních rozlišnostech a tím přispět ke zlepšení celkové 
péče o ženu jiné národnosti po porodu. Předložené poznatky, které jsme uvedli v této prezentaci (práci) vycházejí 
především z analýzy zahraničních zdrojů a studií.

8. Pohled na porody v domácím prostředí z mezinárodního hlediska
Z. Štromerová, BSc.
Česká konfederace porodních asistentek

V České republice pohlížejí lékaři, a díky mediální prezentaci také velká část veřejnosti, na porody mimo porodnici 
jako na velké riziko. ženy jsou v očích lékařů neskonalé hazardérky, porodní asistentky, které jim pomáhají, přímo 
kriminální živly. Tak to vidí malá Česká republika uprostřed Evropy. A jak to vidí evropské velmoci?

Velká Británie
www.rcmnormalbirth.uk 

Od roku 2005 probíhá ve Velké Británii státem podporovaná celonárodní kampaň za normální porod. Cílem kam-
paně je podpora normálního porodu v praxi porodních asistentek. Vychází z přesvědčení, že těhotenství a porod 
jsou fyziologickými procesy v životě žen, a že je nanejvýše vhodné zbytečně do těchto procesů nezasahovat 
a zbytečně je nemedikalizovat.

V listopadu 2011 byla zveřejněna velká studie týkající se výběru místa porodu: Birthplace Study, kterou provedla 
National Perinatal Epidemiology Unit (NPEU) z university v Oxfordu.

německo
www.quag.de
gesselschaft für Qualität in der ausserklinischen geburtshilfe e.V.

Rozsáhlé a pravidelné informace o porodech mimo nemocnici jsou veřejně dostupné na webové stránce této 
společnosti. Všechny porodní asistentky, které pracují mimo porodnici vyplňují každoročně průzkumný formulář. 
Ten pak poskytuje jasná data o tom kolik žen se pro porod mimo nemocnici rozhodlo, zda rodily doma nebo 
v porodním domě, jaký byl průběh a jaké výsledky porodu. Přehled slouží jak porodním asistentkám k prokázání 
bezpečnosti a efektivity jejich péče, tak státu a veřejnosti pro přehled.

Christine Loytved / Paul wenzlaff – Ausserklinishe Geburts in Deutchland – publikovaný výzkum porodů mimo 
porodnici z let 2000 – 2004.

Holandsko
Říká se: „V Holandsku jsou porody doma tradiční“. A také se říká: „Co Skot upustí, Holanďan zvedne“. V Ho-
landsku probíhá ročně 30-60% porodů v domácím prostředí. Ve velkých městech je procento domácích porodů 
výrazně nižší, ve venkovských oblastech je tomu naopak. Holandské děti vyrůstají s tím, že rodit doma je normál-
ní.S domácími porody v Holandsku se pojí hodně pověr a mýtů. Např. před domem, kde rodí žena, stojí sanitka. 
Nebo „Porodní asistentky jezdí v autech se vším technickým vybavením – jako sanitky.“ Toto jsou skutečně jen 
mýty. Bezpečnost holandských porodů doma tkví ve velmi dobré spolupráci (v tom nejlepším slova smyslu) mezi 
porodníky, porodními asistentkami i pediatry. Vodítkem k této spolupráci je Klostermannův seznam porodnických 
indikací, který dělí těhotné ženy na 4 kategorie podle míry rizika. Bezpečnost domácího prostředí pro porod ženy 
prožívající zdravé těhotenství zkoumala studie provedená kolektivem zdravotníků a publikovaná v BJOG.

De Jong A., van der Goes B., Ravelli A., Amelink-Verburg M., Mol B., Nijhuis J., Buitendijk S.: Perinatal mortality 
and morbidity in a nationwide kohort of 529 688 low-risk planned home and hospitál births. BJOG 2009 10.1111/
j.1471-0528.2009.0217

Volume 116, Issue 9, pages 1177–1184, August 2009
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9. Přirozený porod ve fakultních nemocnicích?
M. Kameníková
FN Brno, gynekologicko -porodnická klinika

Fakultní nemocnice, které jsou zároveň perinatologickými centry, koncentrují rizikové a patologické porody. Dispo-
nují odpovídajícím přístrojovým vybavením, perinatologickou a novorozeneckou JIP, erudovaným zdravotnickým 
personálem. Jsou vypracované metodické pokyny a v péči o rodičku se řídí doporučenými postupy.

Provoz porodních sálů, co se týče např. počtu porodů za den, se nedá přesně odhadnout ani naplánovat. Porodní 
sály fakultních nemocnic o množství porodů nouzi nemají, naopak často se potýkají s jejich přeplněním.

Představme si nyní následující situaci, ke které poslední dobou často dochází. Na porodní sál přichází rodička 
s porodním plánem. Požaduje zachování přirozeného průběhu porodu, odmítá jakékoli intervence a zásahy.

Přirozený porod vyžaduje ze strany jak porodních asistentek tak lékařů čas a trpělivost. A právě čas se najednou 
stává problémem. Aby tato pracoviště zvládla nápor porodů, v kurzu jsou „rychlé“ porody. A tak je nasnadě pár 
otázek. 

• Mají fakultní nemocnice vůbec zájem o přirozené porody? 
• Lze ve fakultní nemocnici porodit přirozeně? 
• Umí personál porodních sálů kromě řešení patologií i fyziologii? 
• Jaký je vztah porodních asistentek k přirozeným porodům? 
• Jaká je role porodní asistentky u přirozeného porodu? 
• Co všechno mohou porodní asistentky na porodním sále rodičce nabídnout? 
• Mohou uchránit rodičku před zásahy do přirozeného průběhu porodu? A ostatně, chtějí to vůbec?

sborník abstrakt
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SÚKL kód název přípravku

0066195 Yadine® por. tbl. flm. 1×21

0066196 Yadine® por. tbl. flm. 3×21

SÚKL kód název přípravku

0175972 Sylviane por. tbl. flm. 1×21

0175973 Sylviane por. tbl. flm. 3×21

Zkrácený souhrn údajů o přípravku Yadine®

Složení: 1 tableta obsahuje drospirenonum 3,00 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Indikace: 
Hormonální kontraceptivum. Dávkování a způsob podávání: Během 21 po sobě následujících 
dnů se užívá 1 tableta denně. Užívání z nového balení začíná po 7 denním intervalu bez 
užívání tablet. 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. Dědičná nebo 
získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze jako jsou aktivovaný protein C 
(APC) rezistence, hyperhomocysteinémie, antitrombin ‑III deficience, protein C deficience, 
protein S deficience, antifosfolipidové protilátky. Diabetes mellitus s postižením cév. Těžké 
jaterní onemocnění, jaterní tumory nebo pankreatitis probíhající nebo v anamnéze. Těžká 
renální insuficience nebo akutní renální selhání. Maligní nádory pohlavních orgánů nebo prsu 
či podezření na ně. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze. Těhotenství 
nebo i podezření na ně. Vaginální krvácení nediagnostikované příčiny. Přecitlivělost na ně‑
kterou složku přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Přínos zisku a rizika 
z podávání přípravku je třeba individuálně zvážit s ohledem na přítomnost některých stavů 
nebo rizikových faktorů. Epidemiologické studie naznačují spojení mezi užíváním COC 
a zvýšeným rizikem arteriálních a venózních trombóz a tromboembolických onemocnění 
jako je IM, CMP, hluboká žilní trombóza a pulmonální embolie. Tyto příhody jsou vzácné. 
Riziko venózních trombotických a tromboembolických příhod zvyšuje věk, pozitivní rodinná 
anamnéza, delší imobilizace a obezita. Interakce: Interakce se může objevit s léky, které 
indukují mikrozomální enzymy (např. fenytoin, barbituráty, třezalka tečkovaná). Enterohepa‑
tatální cirkulace estrogenů může být snížena, podávají ‑li se určitá antibiotika (např. peniciliny, 
tetracykliny). Yadine® spolu s léky , které zvyšují hladinu draslíku (např. ACE inhibitory) mohou 
zvýšit sérovou koncentraci draslíku. Těhotenství a kojení: Přípravek se nemá užívat během 
těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Mezi nežádoucí účinky patří nauzea, bolesti břicha, 
zvýšení hmotnosti, bolest hlavy, depresivní nálada, změny nálady, poruchy menstruačního 
cyklu, bolest prsů, vaginální kandidóza a jiné. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě 
do 25 °C v původním obalu. Druh obalu a velikost balení: Al/PVC blistr, krabička, 21 tablet, 
3×21 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, D ‑13342 Berlín, Německo. 
Registrační číslo: 17/606/00 ‑C Datum poslední revize textu: 14. 12. 2011. 

Zkrácený souhrn údajů o přípravku Sylviane 0,03 mg/3 mg potahované tablety
Farmakoterapeutická skupina (ATC): hormonální kontraceptivum. Složení: 1 tableta obsa‑
huje drospirenonum 3,00 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Indikace: Orální kontracepce 
Dávkování a způsob podávání: Během 21 po sobě následujících dnů se užívá 1 tableta denně. 
Užívání z nového balení začíná po 7 denním intervalu bez užívání tablet. Kontraindikace: 
Trombotická/tromboembolická (venózní či arteriální) nebo cerebrovaskulární příhoda nebo 
prodromy trombózy současné nebo v anamnéze. Přítomnost závažných nebo mnohonásob‑

ných rizikových faktorů pro vznik trombózy. Dědičná nebo získaná predispozice k venózní 
nebo arteriální trombóze jako jsou aktivovaný protein C (APC) rezistence, hyperhomocystei‑
némie, antitrombin ‑III deficience, protein C deficience, protein S deficience, antifosfolipidové 
protilátky. Diabetes mellitus s postižením cév. Těžké jaterní onemocnění, jaterní tumory nebo 
pankreatitis probíhající nebo v anamnéze.Těžká renální insuficience nebo akutní renální se‑
lhání. Maligní nádory pohlavních orgánů nebo prsu či podezření na ně. Migréna s fokálními 
neurologickými symptomy v anamnéze. Těhotenství nebo i podezření na ně.Vaginální krvácení 
nediagnostikované příčiny.Přecitlivělost na některou složku přípravku. Zvláštní upozornění 
a opatření pro použití: Přínos zisku a rizika z podávání přípravku je třeba individuálně zvážit 
s ohledem na přítomnost některých stavů nebo rizikových faktorů. Epidemiologické studie 
naznačují spojení mezi užíváním COC a zvýšeným rizikem arteriálních a venózních trombóz 
a tromboembolických onemocnění jako je IM, CMP, hluboká žilní trombóza a pulmonální 
embolie. Tyto příhody jsou vzácné. Riziko venózních trombotických a tromboembolických 
příhod zvyšuje věk, pozitivní rodinná anamnéza, delší imobilizace a obezita. Interakce: 
Interakce se může objevit s léky, které indukují mikrozomální enzymy (např. fenytoin, 
barbituráty, třezalka tečkovaná). Enterohepatatální cirkulace estrogenů může být snížena, 
podávají ‑li se určitá antibiotika (např. peniciliny, tetracykliny). Sylviane spolu s léky , které 
zvyšují hladinu draslíku (např. ACE inhibitory) mohou zvýšit sérovou koncentraci draslíku. 
Těhotenství a kojení: Přípravek není indikován během těhotenství a kojení. Nežádoucí 
účinky: Menstruační poruchy, intermenstruační krvácení, bolest prsů, depresivní nálada, 
bolesti hlavy, migréna, nauzea, vaginální kandidóza. Podmínky uchovávání: Uchovávejte 
při teplotě do 25 °C. Druh obalu a velikost balení: Al/PVC blistr, krabička, 1×21 tablet, 
3×21 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, D ‑13342 Berlín, Německo. 
Registrační číslo: 17/264/11 ‑C. Datum poslední revize textu: 1. 7. 2011. 

Přípravky jsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotní‑
ho pojištění. Úplnou informaci o přípravcích naleznete v jednotlivých Souhrnech údajů o pří‑
pravcích nebo získáte na adrese: Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha  5, 155 00.

Literatura: 1. Krattenmacher, R.  ‑Drospirenone: pharmacology and pharmacokinetics of 
a unique progesteron. Contraception, 2000;62: 29 ‑38. 2. SPC Yadine®. 3. SPC Sylviane. 
Zkratky: EE – ethinylestradiol, DRSP – drospirenon

drospirenon
Originální antikoncepce 
s unikátním progestinem1

 dávka EE: 30 µg
 progestin: DRSP
 režim užívání: 21+7

Monofázické antikoncepční přípravky 
s nízkou dávkou ethinylestradiolu a unikátním 
progestinem (drospirenon)1, který má 
antiandrogenní a antimineralokortikoidní 
účinek.2, 3

Farmakologický profil drospirenonu se výrazně 
podobá přirozenému hormonu progesteronu.2

Má pozitivní vliv na premenstruační syndrom.2
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SÚKL kód název přípravku

0129844 Eloine® por. tbl. fl m. 1×28

0129845 Eloine® por. tbl. fl m. 3×28

SÚKL kód název přípravku

0129841 Yaz por. tbl. fl m. 1×28

0129842 Yaz por. tbl. fl m. 3×28

Zkrácený souhrn údajů o přípravku Eloine® 0,02 mg / 3 mg potahované tablety
Složení: 24 světle růžových potahovaných tablet: 1 tableta obsahuje drospirenonum 3,00 mg 
a ethinylestradiolum 0,02 mg. 4 bílé placebo potahované tablety. Indikace: Orální kontracepce. 
Dávkování a způsob podávání: Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu, 
v pořadí vyznačeném na blistru.Tablety se užívají kontinuálně, jedna tableta denně po 28 po 
sobě jdoucích dní. Krvácení z vysazení začíná obvykle ve 2.–3.den užívání placebo tablet. 
Kontraindikace: Trombóza (venózní či arteriální), prodromy trombózy nebo cévní mozková 
příhoda přítomné či v anamnéze. Přítomnost závažných nebo mnohonásobných rizikových 
faktorů pro vznik arteriální trombózy. Hereditární nebo získaná predispozice k trombóze. 
Těžké jaterní onemocnění, jaterní tumory nebo pankreatitis probíhající nebo v anamnéze. 
Závažná renální insufi cience nebo akutní renální selhání. Maligní nádory pohlavních orgánů 
nebo prsu či podezření na ně. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze. 
Vaginální krvácení nejasné příčiny. Přecitlivělost na některou složku přípravku. Zvláštní 
upozornění a opatření pro použití: Epidemiologické studie prokázaly, že riziko VTE pro OC 
obsahující drospirenon je vyšší než pro OC obsahující levonorgestrel a může být podobné 
riziku pro OC obsahující desogestrel/gestoden. Přínos zisku a rizika z podávání přípravku je 
třeba individuálně zvážit s ohledem na přítomnost některých stavů nebo rizikových faktorů. 
Interakce: fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, oxkarbazepin, bosentan 
a léky na HIV infekci (např. ritonavir, nevirapin) topiramat, felbamat, griseofulvin, přípravky 
obsahující třezalku tečkovanou, některá antibiotika (peniciliny a tetracykliny). Těhotenství 
a kojení: Přípravek se nemá užívat během těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: psychická 
labilita, bolesti hlavy, bolest prsů, nauzea, metroragie, amenorea. Podmínky uchovávání: 
Žádné zvláštní požadavky. Druh obalu a velikost balení: PVC/AL blistr, krabička, 1 × 28 tablet, 
3 × 28 tablet. Držitel registračního rozhodnutí: Bayer Pharma AG, D -13342, Berlín, 
Německo. Registrační číslo: 17/315/08 -C. Datum poslední revize textu: 1. 7. 2011. 

Zkrácený souhrn údajů o přípravku YAZ® 0,02 mg /3 mg potahované tablety
Farmakoterapeutická skupina (ATC): Gestageny a estrogeny, fi xní kombinace. Složení: 
24 světle růžových potahovaných tablet, 1 tableta obsahuje drospirenonum 3,00 mg 
a ethinylestradiolum 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 insufi cience 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. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Epidemiologické studie prokázaly, že riziko VTE pro OC obsahující drospirenon 
je vyšší než pro OC obsahující levonorgestrel a může být podobné riziku pro OC obsahující 
desogestrel/gestoden. 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.Druh obalu a velikost 
balení: blistr PVC/AL v kartonovém obalu, 1 × 28 tablet, 3 × 28 tablet. Držitel registračního 
rozhodnutí: Bayer Pharma AG, D -13342, Berlín, Německo. Registrační číslo: 17/316/08–C. 
Datum poslední revize textu: 1. 7. 2011.

Přípravky jsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotní-
ho pojištění. Úplnou informaci o přípravcích naleznete v jednotlivých Souhrnech údajů o pří-
pravcích nebo získáte na adrese: Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha  5, 155 00.

Literatura: 1. Krattenmacher, R. Drospirenone: pharmacology and pharmacokinetics 
of a unique progesteron. Contraception, 2000;62: 29 -38. 2. Souhrn údajů o přípravku 
YAZ®. 3. Souhrn údajů o přípravku Eloine®. 
Zkratky: EE – ethinylestradiol, DRSP – drospirenon

drospirenon
Originální antikoncepce 
s unikátním progestinem1

 dávka EE: 20 µg
 progestin: DRSP
 režim užívání: 24+4

Monofázické antikoncepční 
přípravky s nízkou dávkou 
ethinylestradiolu a unikátním 
progestinem (drospirenon)1, který 
má antiandrogenní 
a antimineralokortikoidní 
účinek.2, 3 níz

ká dávka EE
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