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Milé kolegyne a vážení kolegovia,
hlavnou témou tohto čísla je onkogynekológia, preto by som vám chcel načrtnúť najpálčivejšie problémy tejto oblasti medicíny na Slovensku.
1. Skríning rakoviny krčka maternice.
Od 1. 1. 2008 je v platnosti zákon č. 661/2007 zb., ktorý okrem iného, definuje ako sa má
vykonávať aktívny cytologický skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku. Ministerstvo
zdravotníctva je zodpovedné za naplnenie zákona, teda za vytvorenie referenčného centra
a reálne spustenie aktívneho cytologického skríningu rakoviny krčka maternice. Ani takmer 4
roky po vstúpení zákona 661 zb., do platnosti, úradníci Ministerstva zdravotníctva tento zákon
neuviedli do praxe, a preto stále na Slovensku zbytočne zomiera ročne okolo 200 žien na rakovinu
krčka maternice. Aj takto vyzerá vymožiteľnosť zákona na Slovensku.
2. Centralizácia operačných výkonov žien s gynekologickým nádorovým
ochorením do onkologických pracovísk.
V renomovaných zahraničných odborných časopisoch bolo publikovaných mnoho štúdií,
ktoré ukázali prednosti operačnej liečby onkologických pacientov na špecializovaných pracoviskách. Jednoznačne sa preukázali lepšie liečebné výsledky ak operuje onkogynekológ pred
gynekológom-pôrodníkom, alebo chirurgom. Bola dosiahnutá správna radikalita operačného
výkonu, teda ani nadliečenie, ani podliečenie, pritom boli nižšie krvné straty, menší počet perioperačných i pooperačných komplikácii. Najdôležitejšie sú však výsledky liečby, ktoré ukázali viac
vyliečených, alebo dlhodobo prežívajúcich pacientok liečených v onkologických nemocniciach.
Podľa oficiálnych údajov z Národného onkologického registra Slovenskej republiky je na Slovensku
potrebné ročne vykonať okolo 1 300 operácií z indikácie zhubného gynekologického ochorenia.
Tento počet operácii veľmi kvalitne vykoná 4 – 5 pracovísk na Slovensku. Myslím si, že už konečne
musia pochopiť primári gynekologicko-pôrodníckych oddelení v menších mestách, že operácie
pre gynekologický karcinóm nemôžu vykonávať. Určite nie preto, že by neboli v tejto oblasti dosť
vzdelaní, alebo nedostatočne manuálne zruční, ale preto, že takých operácii ročne vykonajú veľmi
málo, aby vedeli správne určiť rozsah potrebného operačného výkonu a jeho správnu radikalitu.
Prvý operačný výkon je veľmi dôležitý a jeho radikalita má prognostický význam. Prečo teda
nedať väčšiu šancu na vyzdravenie či dlhodobé prežívanie?
3. Uznať expertnú kolposkopiu ako cetrifikovanú činnosť.
Akreditačná komisia pri Ministerstve zdravotníctva opakovane zamietla udeliť akreditáciu na
cetrifikovanú činnosť – expertná kolposkopia. Cytológia, ako skríningová metóda karcinómu krčka
maternice má okolo 25 % chybovosť vo svojich výsledkoch. Abnormálne cytologické nálezy žien
z cytologického skríningu je potrebné potvrdiť, alebo vyvrátiť vykonaním expertnej kolposkopie.
Expertný kolposkopista prezrie krčok ženy a z miesta suspektného z predrakovinového stavu
odoberie vzorku tkaniva na histologické vyšetrenie. Patológ potom určí stupeň predrakovinového
stavu. Expertný kolposkopista potom zariadi liečbu a v prípade, že na krčku nezistí predrakovinový
stav, ženu odošle späť k jej zmluvnému gynekológovi. Expertných kolposkopistov potrebujeme
systematicky umiestniť po celom území Slovenska, aby ženy s abnormálnym cytologickým
nálezom boli vyšetrené v blízkosti svojho bydliska.
4. Zvýšiť počet zaočkovaných dievčat a žien proti pôvodcovi rakoviny krčka
maternice, ktorým je ľudský papilomavírus.
Nepodarilo sa zaradiť očkovanie proti HPV do celoplošného očkovania. Bližšie k tejto téme
sa dozviete z dvoch príspevkov odborníkov v tejto problematike.
Padla vláda. Pol roka sa nič nebude riešiť. Po predčasných voľbách budeme poznať nového
ministra zdravotníctva, ktorý, dúfam, bude ústretovejší v riešení uvedených problémov, ako
predchádzajúci ministri.
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