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Jako celá medicína se i obor
gynekologie a porodnictví
dynamicky rozvíjí a lze konstatovat, že v implementaci
nových technologií a postupu
jsme srovnatelní s vyspelými
zememi EUi mimo ni.

l:GPS l:LS JEP sdružuje více než 80 procent
všech gynekologu a porodníku v l:eské republice. Jde o spolecnost, kde jsou zhruba paritne
zastoupeni lékari z ambulancí a ti, kterí pusobí
v lužkových zarízeních.Tomu odpovídá i složení výboru odb.orné spolecnosti.
Na rozdíl od detských lékaru považujeme za
zásadní netríštit obor a netvorit dve odborné
spolecnosti podle místa pusobení lékaru našeho oboru. Naším cílem je nevytváret ceská specifika a spolupodílet se na jednotné náplni
oboru v zemích EU.Proto se aktivne úcastníme
práce EBCOG (European Board & College of
Obstetrics and Gynaecology). Za velký úspech
naší spolecnosti považujeme, že systém postgraduálního vzdelávání v oboru vcetne subspecializací je v souladu s doporucením EBCOG
a že v poctu pracoviš( která obdržela akreditaci
EBCOG,patríme k evropské špicce.
Prevence karcinomu deložního hrdla
se neustále zdokonaluje
l:eská gynekologie a porodnictví se muže pochlubit celou radou úspechu. Nejcastejší bývají
zminovány vynikající výsledky naší perinatologie - perinatální mortalita v l:eské republice
patrí k nejnižším na svete. Zustává samozrejme
celá rada výzev - incidence karcinomu deložního hrdla je u nás stále ješte zhruba na dvojnásobku prumeru zemí EU.I zde ale bylo dosaženo výrazného pokroku: podarilo se zredukovat pocet laboratorí, které vyhodnocují cervikovaginální cytologii. Zustaly pouze ty, které
splnovaly nárocné personální a materiálne-technické požadavky a dostatecný pocet vyhodnocených preparátu garantoval dostatecnou erudici a praxi personálu. Laboratore podléhají periodickému externímu auditu a výsledky jejich práce jsou prubežne analyzovány.
Úcast žen ve screeningu stoupla od roku 2000

z 35 procent na více než 50 procent a je nyní
srovnatelná s úcastí ve screeningu nádoru prsu.
Postupné zdokonalování screeningového programu spolu s efektem vakcinace proti HPV
povede zajisté k postupnému snižování incidence novotvaru, který je v naprosté vetšine
prípadu prevencí odvratitelný.
Ambulantní qynekoloqie je významná
soucást screeninqového systému
Ambulantní gynekolog je v l:eské republice
integrální soucástí primární péce a dostupnost
vyšetrení u nej je oproti vetšine zemí EU pro
ceské ženy výrazne lepší. V souladu s celosvetovým trendem se i u nás presouvá celá rada
diagnostických a lécebných zákroku z lužkových zarízení do zákrokových sálu a ambulancí.
Spektrum cinnosti ambulantních gynekologu
se postupne výrazne rozširuje. Ambulantní
gynekolog se v l:eské republice jako jediná odbornost podílí na realizaci všech trí v EUdoporucovaných screeningových programu - krome již zmíneného screeningu cervikálního
karcinomu se podílí také na screeningu nádoru
prsu a kolorekta.
Vyšší specializace a koncentrace péce se
pozitivne odráží na jeií kvalite
Od zacátku 90. let u nás sledujeme (stejne jako
v ostatních zemích EU)postupný úbytek lužkových zarízení poskytujících péci v našem oboru.
Tento trend nevedl v žádném z regionu ke snížení dostupnosti péce, kvalita poskytované
péce se naopak nepretržite zvyšuje. Postupnou
redukci lužkových oddelení naší odbornosti lze
ocekávat i v budoucích letech, duvody jsou
nejen ekonomické, ale i medicínské. Tlak na
redukci poctu poskytovatelu se v budoucnu
nevyhne ani ambulantním
zarízením naší
odbornosti.
Dalším pozitivním trendem je postupná koncentrace specializované péce do center, která
garantují potrebné materiálne-technické vybavení a erudovaný personál. Nejdále je v našem
oboru ceská perinatologie - naprostá vetšina
silne nezralých novorozencu se rodí v centrech
po transferu in utero. Koncentraci do center lze
v posledních letech pozorovat i u onkogynekologických pacientek. Stejne jako jinde
ve svete pozorujeme i u nás snahu o minimální
invazivitu pri operacních zákrocích. Laparoskopická operativa v gynekologii a porodnictví má

v l:eské republice dlouhou tradici a je rutinne
využívána ve všech zarízeních naší odbornosti.
Úspešne se rozvíjí i robotická chirurgie.
Klícová je funqující mezioborová
spolupráce
Pro rozvoj gynekologie a porodnictví je snad
ješte více než v jiných oborech zásadne duležitá spolupráce s kolegy jiných odborností.
Nelze vyjmenovat všechny, namátkou jen uvedu: neonatologie - lékari této odbornosti jsou
integrální soucástí týmu porodního sálu. Anestezie a resuscitace - porodnictví i gynekologická
operativa. Chirurgie, urologie - napr. rešení
komplikovaných operací v oblasti malé pánve.
Patologie - screening karcinomu deložního
hrdla, gynekologická operativa. Gastroenterologie - screening kolorektálního karcinomu.
Radiologie - mamografický screening, zobrazovací metody, napr. v onkogynekologii. Osteologie - diagnostika a lécba osteoporózy. Praktické lékarství pro deti a dorost - spolupráce pri
vakcinaci proti HPV.
Rozhodování o hrazené péci nesmí
postrádat zodpovednost
Stejne jako v ostatních oborech je i v gynekologii a porodnictví cím dál zrejmejší rozdíl mezi
možnostmi, které obor má, a množstvím financních prostredku v systému verejného
zdravotního pojištení. Vzhledem k tomu, že
péce, která je ženám v l:eské republice naší
odborností poskytována z verejných zdroju,
výrazne prevyšuje standard zemí EU, reaguje
výbor naší spolecnosti pomerne obezretne na
návrhy dalších vyšetrení, která by dle názoru
jiných odborných spolecností ci jednotlivých
odborníku mela být hrazena z verejných zdrOJu.
Nekterá z doporucených vyšetrení nejsou plošne hrazena patrne nikde na svete a jejich
implementace do prenatální péce by znamenala náklady v desítkách miliónu korun za rok.
Pomerne typická pro podobná doporucení je
absence analýzy cost/benefit. Typickým príkladem jsou ruzná "screeningová" vyšetrení gravidních - pocet invazivních vyšetrení u tehotných (amniocentézy, CVS... ) je u nás výrazne
vyšší, než je tomu ve svete bežné. Redukce
poctu techto ne vždy jednoznacne indikovaných procedur by vedla nejen k ekonomickým
úsporám, ale i ke snížení rizika casných tehotenských ztrát.
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Komunikaci s Ml CRnekdy provázeií
"porodní bolesti"
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Za nesmírne duležitou považujeme spolupráci
a komunikaci s plátci zdravotní péce. Snažíme
se na rozdíl od odboráru nemít absurdní požadavky, na druhé strane považujeme za nutné
upozornovat na nedostatecné ohodnocení
mnoha výkonu v naší odbornosti - typickým
príkladem je ocenení kódu v porodnictví. Jsme
presvedceni o tom, že prínosem pro lužková
i ambulantní zarízení našeho oboru by bylo
posílení role pacienta v systému vcetne zvýšení
spoluúcasti na prumer zemí EU.Zatím postrádáme motivaci jednotlivých odborností k úsporám - dosažená úspora v rámci daného oboru
tomuto oboru nic neprináší, prostredky jsou
k dispozici k úhradám péce všech segmentu.
Dalším subjektem, se kterým se snažíme spolupracovat, je Ministerstvo zdravotnictví (eské
republiky. V rámci akreditacní komise spoluvytváríme program postgraduálního vzdelávání
v oboru, naši zástupci se úcastní práce v komisích Ministerstva zdravotnictví (R pro jednotlivé screeningové programy, máme možnost
pripomínkovat návrhy legislativních zmen.
Komunikaci s ministerstvem nelze vždy oznacit
za konstruktivní a bezproblémovou. Plány soucasného ministra zdravotnictví na zásadní zmeny systému péce o ženu se nekdy dozvídáme
až z médií, navrhované zmeny casto nejsou
s odbornou spolecností, profesním sdružení
poskytovatelu ani s (LK nijak konzultovány.
Veríme,že se situace v této oblasti zlepší, známky obriltu k lepšímu již pozorujeme.

Casté, mnohdy zbytecné spory
SpeCifikem našeho oboru, které nikoho z nás
neteší, je fakt, že patríme ke specializacím, na
než je nejvyšší pocet stížností ze strany pacientu. Situace není naštestí natolik tristní, jako
je tomu v USA, ale pocet žalob v souvislosti
s prenatální pécí a pécí za porodu strme narustá. Nevyhnutelne to prináší nárust stresu lékaru
a u mnohých tendenci k .defenzivní· medicíne,
která prináší nejen zhoršení vztahu lékar - pacient, ale ve svých dusledcích i zhoršení poskytované péce. Nelze se ubránit dojmu, že nove
schvalovaná legislativa velmi casto tento trend
podporuje. Proto maximálne apelujeme na kolegialitu. V žádném prípade nechceme zakrývat
pochybení, ale rádi bychom se vyhnuli zbytec-

ným sporum, které casto plynou z neuvážených, neinformovaných a bohužel nezmenitelných negativních soudu lékaru z našeho ci jiných oboru a pacientkám dávají duvod k pochybám o kvalite poskytované péce bez medicínských duvodu.

Mediální obraz našeho vztahu
s porodními asistentkami
neodpovídá realite
Vdecným tématem pro nekterá média jsou
údajné kompetencní spory gynekologu a porodníku s porodními asistentkami. Vnímáme to
jako umele vytvárený problém, který neodpovídá reálnému stavu. Porodní asistentky vnímáme jako naše nejbližší spolupracovníky, bez
nichž si nedovedeme predstavit práci vambulanci ani v lužkovém zarízení. Vždy jde o týmovou práci, separace porodní asistentky a lékare
by neprinesla benefit žádnému z nich, a už
vubec ne pacientkám. Shodný názor vyjadruje
pri diskusích s námi i naprostá vetšina porodních asistentek. Bereme na vedomí existenci
pocetne malé, ale za to o to hlasitejší skupinky
porodních asistentek, které navrhují radikální
zmeny péce o gravidní a porodnické péce. Duvodem je snaha o participaci na prostredcích
verejného zdravotního pojištení. Jde o snahu
naprosto legitimní, nicméne jejich návrhy neprinášejí zcela zjevne žádný medicínský ani
ekonomický benefit. Za naprosto scestná považujeme prohlášení nekterých aktivistek
o bezpecí porodu v domácnosti. Plánovaný
porod v domácím prostredí považujeme za
nebezpecný hazard a ze strany zdravotníka za
postup non lege artis. Velmi ocenujeme, že
stejné stanovisko zaujaly i všechny ostatní zainteresované lékarské odborné spolecnosti.

Kontakt se životem
v jeho nejkrásnejší podobe
Jsem presvedcen o tom, že i pres všechna uvedená i neuvedená negativa je obor gynekologie a porodnictví nesmírne perspektivní
a vzhledem kjeho šíri a mnohým optimistickým okamžikum, které sdílíme se svými pacientkami, bude i v budoucnosti atraktivní pro
absolventy lékarských fakult. (GPS bude i nadále vyvíjet maximální úsilí o udržení a postupné zlepšování dosavadních výsledku a sledování svetových trendu .•
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