ZÁVĚRY, KTERÉ VYPLYNULY Z JEDNÁNÍ SJEZDU SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY
ČGPS ČLS JEP KONANÉ DNE 26. – 28. 4. 2006 V PODĚBRADECH
1.
Lze konstatovat, že perinatální mortalita je v ČR stále na výborné úrovni.
2.
Z analýzy výsledků perinatální péče vyplynulo, že ČR má neklesající mrtvorozenost – výbor
společnosti doporučuje cestou regionálních konzultantů pokusit se o rozbor příčin všech případů
mrtvorozenosti se zaměřením na možnou odvratitelnost některých případů.
3.
Na této půdě zazněla opakovaná výzva k zlepšení registrace všech plodů od 500 g výše.
4.
Znovu bylo konstatováno, že zvyšování počtu císařských řezů neznamená další zlepšení
perinatální úmrtnosti. Zejména indikace s.c. u primipar si zasluhuje velkou uvážlivost (všude kde je to
možné, je třeba využít i další možnosti zpřesnění diagnostiky hypoxie plodu).
5.
Jsme bohužel svědky narůstání mateřské úmrtnosti, znovu se do popředí dostaly hemoragie a
to zejména ve vztahu k císařským řezům.
6.
V situaci, kdy přežívá značný podíl novorozenců VNPH se musíme zaměřit na kvalitu tohoto
přežití, zejména na příčiny závažné morbidity s kořeny v perinatálním období – zejména na otázku
infekce a její diagnostiky.
7.
Slyšeli jsme některé nové aspekty výživy novorozence a kojence. Kojení a výcvik v jeho
technice je tudíž nesmírně důležitý, což v některých případech naráží na potřebné zkracování
hospitalizace a tudíž by mělo vést k úvaze o organizaci následné péče o matku a dítě po jejich
propuštění.
8.
Byla zde prezentována doporučení pro antitrombotickou profylaxi v různých skupinách rizika.
Dále byla prezentována doporučení pro management velkého plodu a pro současný skrínink diabetu.
9.
V problematice předčasného porodu se musíme zaměřit na oblast perinatálních infekcí a
podávání antibiotik dle nových poznatků. Vypracovaná doporučení budou přednesena na příští
konferenci.
10.
Závěrem pozvání – další XXIV. Konference Sekce perinatální medicíny se bude konat v
Pardubicích ve dnech 19. až 20. dubna 2007, nosným tématem bude vícečetné těhotenství.
Organizátorem setkání bude prim.MUDr. L. Hanousek.
Zapsala: Měchurová

