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Jsme schopni to posoudit? 

 Existují dlouhodobá srovnávání 
 Bez srovnání neexistuje informace 
 Pro validní srovnávání potřebujeme stejné definice 
 Dokonce ani při existenci stejných definic není 

vyhráno – musí existovat řádná registrace a sběr dat 
 Pokud jde o srovnávání na evropské úrovni, pak 

můžeme být rádi, když dostaneme alespoň souhrnné 
indikátory na celostátní úrovni 

 Nicméně sumární indikátory mohou skrývat velmi 
komplexní a rozmanité situace 
 
 Velebil 2015 

















European Perinatal Health Report 2013 

 Fetal, neonatal, and infant mortality rates vary 
widely between the countries of Europe 
 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 



European Perinatal Health Report 2013 

 Fetal, neonatal, and infant mortality rates vary 
widely between the countries of Europe 
 

 Europe experienced across-the-board declines in 
fetal, neonatal, and infant mortality, although 
rates of change differed 
 
 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 

















European Perinatal Health Report 2013 

 Preterm babies born before 28 weeks of 
gestational age constitute over one-third of all 
deaths, but data are not comparable between 
countries 
 

 The percentage of low birthweight babies is 
geographically patterned, partially reflecting 
differences in population birth weight, and was 
stable over time in most countries 
 
 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 



TOP included as stillbirths 

 Belgium 
 Cyprus 
 Czech Republic 
 Iceland 
 Luxembourg 
 Netherlands 
 Slovenia 
 Spain 

 

Source: EUROPERISTAT  





European Perinatal Health Report 2013 

 The regionalisation of care for high-risk births is 
associated with better survival for very preterm 
infants 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 





European Perinatal Health Report 2013 

 Artificial reproductive techniques (ART) are used 
in up to 5 to 6% of all deliveries; differences in 
multiple birth rates reflect, in part, the impact of 
these practices 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 









European Perinatal Health Report 2013 

 Variations in caesarean section rates testify to 
differences in approaches to obstetric care 

 
 Caesarean rates have risen almost everywhere, 

especially in eastern Europe 
  
 Variations in obstetric practices raise questions 

about how scientific evidence is integrated into 
clinical decisions 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 







European Perinatal Health Report 2013 

 Age at childbirth has increased in Europe 

Source: EUROPERISTAT 2013 (www.europeristat.org) 







Závěr 
 Perinatální outcome, pokud jde o ukazatele mortality, 

je jeden z nejlepších 
 

 Demografické podmínky pro dosahování výsledků 
jsou horší či srovnatelné v rámci Evropy 
 

 Neexistují dostatečně kvalitní data pro srovnávání 
morbidity na celostátních úrovních 
 

 Je deklarována potřeba zlepšit perinatální 
surveillance na evropské úrovni 



Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 

Děkuji za pozornost 
Petr Velebil 

velebilp@seznam.cz 
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