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spolecnosti Vladimír Dvorák:

Je to volba pro nezávislé ženy
chtejí rozhodovat samy a být
méne závislé na lékari. Zdravotní duvod, ze kterého by
mela být uprednostnována
tato metoda, tu ale nevidím,
je to spíše na osobní preferenci.

Praha - Ackoliv gynekolog

Vladimír Dvorák povolení potratové pilulky v Ceské republice vítá, zároven varuje,
že rozhodne nejde o prostredek zcela bez rizika. Muže se
stát, že potrat není kompletní
a lékar pak musí zasáhnout
chirurgicky.
Pilulka by se ovšem v žádném prípade nemela stát náhradou bežné antikoncepce, a
pokud už mela žena nechránený styk, je rozhodne mnohem lepší volbou využít tzv.
pohotovostní antikoncepci.
Tabletku "poté" je možné
koupit volne v lékárne, stojí
zhruba do peti set korun a je
treba ji vzít do 72 hodin po styku. V pilulce je hormon, který
dokáže zmenit prostredí v deloze a zabránit tak vajícku, aby
se v ní udrželo.
Jak se díváte na legalizaci potratové pilulky v Cesku?

Vzhledem k tomu, že je
ukoncení tehotenství na žádost ženy u nás legální, pak
by tato metoda nemela být
zavrhovaná.
Zaznely obavy, že pilulka pro

Je možné odhadnout, jak velká
cást umelých potratu, které se
u nás provádejí, se bude delat
pomocí pilulky?

Vladimír Dvorák

Foto: CTK

nekteré ženy predstavuje vetší
zdravotní riziko než chirurgický
potrat.

Nerekl bych, že predstavuje vetší, ale ani menší riziko
než jiné zpusoby ukoncení
gravidity.
Mužete priblížit, jaká rizika žene
pri požití pilulky hrozí?

Oproti chirurgickému
ukoncení tehotenství se casteji stává to, že nedojde ke
kompletnímu potratu a že
cást produktu 'poceti zustane
v deloze. Následne je tedy potreba udelat instrumentální
zákrok.
Pro které ženy bude podle vás
vhodnejší pri ukoncení tehotenství využít tento zpusob?

Existují ženy, které o sobe

Žádnou zkušenost nemáme, takže odhadnout to nelze.
Já se domnívám, že to bude
menšina, zatím jsem v praxi
zájem o tuto metodu nezaznamenal.
Pilulka se muže vydávat jen
v nemocnici. Musí tam žena zustat?

Nemusí. Po požití pilulky
pod dohledem lékare ceká na
to, až zacne potrat, ale muže
zatím jít domu. Potom následuje další kontrola, aby lékar
overil, zda byl potrat kompletní.
Proc je povinnost podat pilulku
jen v nemocnici?

To netuším. Toto opatrení
je naprosto absurdní a rozhodne nevzniklo na návrh
Ceské gynekologicko-porodnické spolecnosti. Nikde jinde ve svete to navic nemá ob(mk)
doby.

