Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (nar. 1959), je anesteziolog a porodník, který je řadu let vedoucím lékařem porodního sálu a oddělení pro riziková a patologická těhotenství. Současně pracuje i jako vysokoškolský pedagog na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Veřejnost zná tuto porodnici spíše pod názvem porodnice »U svatého Apolináře« nebo také »Zemská porodnice«.
V průběhu svého profesního života odvedl Antonín Pařízek téměř 8000 porodů a u více než poloviny z nich osobně podal i epidurální analgezii.
Začátky jeho porodnické praxe nebyly zcela přímočaré. Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze mu nebylo umožněno nastoupit a pracovat v oboru gynekologie a porodnictví. Z nabízených alternativních možností si vybral obor anesteziologie a resuscitace, který měl k chirurgickému zaměření nejblíže. Antonín Pařízek pracoval v nemocnici, kde anesteziologicko- resuscitační oddělení vedl primář MUDr. Dimitrij Miloschewsky, který byl vedle tradičních anesteziologických postupů velkým propagátorem metod místní anestezie. A k jejímu používání vedl všechny, i nejmladší lékaře. Místní anestezie zde byla zhusta podávána u císařského řezu, ale místní (epidurální) analgezie u spontánního porodu na sebe stále nechávala dlouho čekat.
Obor anesteziologie a resuscitace si MUDr. Antonín Pařízek záhy velice oblíbil. Složil z něho i první atestační zkoušku a dokonce uvažoval v oboru zůstat. Avšak po několika letech snažení se nakonec otevřela možnost mezioborového přeřazení, kterého využil a začal se od základů věnovat specializaci gynekologie a porodnictví. V tomto oboru později dosáhl nejvyšší odbornosti. Jedinečná kombinace odborných znalostí z anesteziologie a porodnictví mu umožnila, že v roce 1988 začal s používáním epidurální analgezie u spontánního porodu. Tento druh analgezie se u porodu v té době v žádné porodnici v naší zemi nepodával. Zdánlivou, několik let trvající časovou ztrátu autor knihy nakonec zužitkoval tak, že je dnes v České republice právem považován za zakladatele epidurální analgezie u porodu. Avšak ani zde nebyly počáteční kroky snadné. Konzervativní odpůrci z řad porodníků a porodních asistentek kladli v tehdejším Československu zavedení epidurální analgezie silný odpor. Přes četné obtíže a s vynaložením mnoha sil se nakonec Antonínu Pařízkovi podařilo jako prvnímu v České republice zavést metodu epidurální analgezie do běžné porodnické praxe.
Začátkem 90. let navštívil čtvrtinu porodnic v České republice a přednášel zde o přínosu epidurální analgezie pro porodní proces. V současné době téměř všechny porodnice v naší zemi epidurální analgezii nabízejí.
V roce 1992 zavedl v porodnici »U sv. Apolináře« systém doškolování lékařů a porodních asistentek, kteří se zde odborně, teoreticky i prakticky vzdělávají v mírnění bolestí u porodu, a to zejména s ohledem na epidurální analgezii a anestezii. Tento doškolovací systém existuje stále a pod vedením Antonína Pařízka jím dosud prošlo více než 500 osob. V roce 1994 založil Antonín Pařízek odbornou společnost s názvem Sekce porodnické analgezie a anestezie, která je součástí České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hned při založení byl zvolen jejím předsedou a tuto funkci zastává dodnes.
Antonín Pařízek napsal více než 150 odborných prací, které vyšly nejen v České republice, ale i v odborně renomovaných zahraničních časopisech. Rozsáhlá učebnice pro lékaře, porodní asistentky a studenty medicíny Porodnická analgezie a anestezie byla nedlouho po svém vydání rozebrána.
V roce 2002 založil Antonín Pařízek internetové stránky věnující se těhotenství a porodu www.porodnice.cz. Dnes patří tato »virtuální porodnice« mezi nejznámější a velmi respektované internetové stránky v České republice. Postupem času se staly dokonce deníkem pro těhotné ženy, jsou však také velmi cenným informačním zdrojem pro odborníky, zejména pro porodníky, anesteziology a porodní asistentky. Antonín Pařízek s týmem spolupracovníků na nich (oddělení »Lékaři«) vytvořil internetový projekt www.SOSporodnice.cz, který pomáhá zdravotníkům v době tísně, kdy stojí před kritickou, časově často neodkladnou situací v porodnictví.
V roce 2006 se MUDr. Antonín Pařízek, CSc., habilitoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl mu udělen titul docent v oboru gynekologie a porodnictví. Téma, které si vybral pro svou habilitační práci, neslo název Neuroaxiální analgezie u spontánního porodu. Vedle porodnické analgezie a anestezie se v posledních několika letech věnuje ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem v Praze podrobnému studiu hormonálních změn v těle těhotné ženy a jejího dítěte, zejména pak poznávání mechanismu začátku předčasného porodu.
Antonín Pařízek je ženatý a má tři děti. Manželka Petra je porodní asistentka.

