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Komplexní péče o těhotnou ženu
Česká gynekologická a porodnická společnost České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS
ČLS JEP) v lednu 2021 schválila a publikovala revizi doporučených postupů č. 1/2019 Sb., Zásady dispenzární
péče v těhotenství a č. 2/2019 Sb., Potermínové těhotenství, při které došlo k jejich logickému sloučení
do jednoho doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP
č. 1/2021 Sb., Zásady dispenzární péče v těhotenství.
Nový doporučený postup přehledně a chronologicky shrnuje dispenzární prenatální péči o těhotnou
ženu od I. trimestru až do porodu a jsou zde uvedeny
i Specializované screeningové zdravotní služby, jejichž
provedení však zatím není obligatorní součástí dispenzární prenatální péče. Nově již není obligatorní
provedení antepartálního fetálního kardiotokogramu,
a naopak se stává obligatorním provedení Zaevidování
těhotné ženy do porodnice (optimálně v 36.–37. týdnu),
nejedná se však o předání těhotné ženy do porodnice.
Výše uvedené doporučené postupy byly již publikovány v novém elektronickém formátu PDF a jsou
k dispozici volně ke stažení na webových stránkách
odborné společnosti (www.cgps.cz). V tištěné podobě
se můžete seznámit s novým doporučeným postupem

v plném znění rovněž uvnitř tohoto čísla časopisu
Gynekologie a porodnictví.
Revizi výše uvedených doporučených postupů
vnímáme jako další krok směrem vpřed v organizaci
„Komplexní péče o těhotnou ženu“. Stále se sice jedná
o „malý krok pro lidstvo“, ale rozhodně se jedná o další
„velký krok pro těhotné ženy v České republice“.
V rámci spolupráce odborné společnosti (ČGPS
ČLS JEP) s plátci zdravotní péče (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR) je plánována rovněž společně
organizovaná přestavba a spoluadministrace webu
GynUltrazvuk.cz. Cílem je možnost prezentace a publikace důležitých materiálů pro odbornou i laickou
veřejnost a funkční propojení následujících registrů:
„Lékaři garantující odbornost“, „Zdravotnická zařízení“ a „Zdravotní služby“.
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