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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 25. 6. 2019/15:30 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 

Krajská zdravotní uspořádala již posedmnácté odbornou konferenci Perinatologické dny Ústeckého kraje 

 
Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala odbornou 
konferenci 17. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce proběhla 13. – 14. června 2019 v hotelu Ostrov 
u Tisé na Ústecku. Záštitu nad konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel 
zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 
 
Témata příspěvků zastupovala všechny zdravotnické obory, s nimiž se můžeme v perinatologii setkat.  
Přednášky byly po oba dny rozděleny do bloků. Konference měla čtyři odborné garanty.  
 
Konference se tradičně zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za předchozí rok, 
tentokrát tedy za rok 2018. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako průměrné, kdy nemocniční péče je 
na vysoké úrovni,  ale nedaří se kraji snížit mrtvorozenost, která je oproti celorepublikovému průměru 
dvojnásobná. Letošním nosným tématem konference bylo hodnocení způsobu vedení porodu a jeho vliv na  
novorozence.  Konference  se zabývala  vaginálním vedením porodu koncem pánevním, indukcí porodu a 
jejím vlivem na časnou poporodní adaptaci novorozence, velmi aktuální problematikou  snižování  frekvence  
císařského řezu. V závěru konference zazněl apel  na zintenzivnění erudice zvláště mladých lékařů 
v ukončování porodu extrakčními porodnickými operacemi. 
 
„Letošní konference ukázala, že porodnická oddělení v kraji  drží vysokou úroveň porodnické a 
neonatologické péče. Znovu odhalila problémy, se kterými se v  Ústeckém kraji musíme  potýkat: vysoký 
podíl předčasných porodů a  mrtvorozenost. Potěšila  vysoká úroveň  jednotlivých příspěvků  a pozitivní ohlas 
účastníků konference,“ zhodnotil sedmnácté perinatologické dny, letos se stovkou účastníků, doc. MUDr. 
Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
 
„Každé neformální setkání porodníků s neonatology je užitečné. Poskytuje hlavně porodníkům nezbytnou 
zpětnou vazbu. Konferenci v tomto ohledu hodnotím jako úspěšnou,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., 
přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. 
 
„Obecně lze konstatovat na základě předložených perinatologických ukazatelů  a výsledků předložených 
jednotlivými porodnickými zařízeními v kraji, že pokračuje trend snižování frekvence císařského řezu. Na 
rozdíl od celorepublikových čísel, kde porodnost lehce stoupla, v Ústeckém kraji porodnost v loňském roce o 
více než 1000 dětí klesla,“ řekla  MUDr. Blanka Vavřinková, CSc., Krajský perinatolog Ústeckého kraje, lékařka 
gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
 
„Úkolem do budoucna bude udržet činnost a úroveň poskytované péče především v obou perinatologických 
centrech v Ústeckém kraji. Díky evropským dotacím budou obě centra  přístrojově na další roky dobře 
vybavena, ale bez doplňování a výchovy erudovaných odborníků to bude obtížné,“ přidal své hodnocení 
dvoudenní akce MUDr. Pavel Gerych, vedoucí ústeckého perinatologického centra, lékař gynekologicko-
porodnické kliniky.  
 



 

Strana 2 (celkem 2) 

 

 

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští 
specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové 
skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do 
života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, 
v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých 
zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, 
vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na 
Lounsko a do Karlovarského kraje.  
 
Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu 
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