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Výměnný pobyt s meetingem ENTOG se letos konal v Dánsku. Já konkrétně jsem byla
umístěna do menší nemocnice v hlavním městě Kodani, kde jsem měla příležitost během
čtyř dnů nahlédnout do chodu porodnice i gynekologické části. Nemocnice se nachází
ve čtvrti Gentofte na předměstí Kodaně.
V místní porodnici mají ročně 2100 porodů, z nichž je 30% císařských řezů. Toto vysoké
procento je dáno možností provedení císařského řezu na přání. Dále udávají 10% porodů
ukončených vakuumextrakcí, forceps nevyužívají vůbec z obavy před poraněním porodních
cest. Celkem je tedy téměř polovina porodů ukončena operačně. Fyziologické porody jsou
vedeny porodními asistentkami bez přítomnosti lékaře, porodní asistentky též ošetřují běžná
porodní poranění. Císařský řez je prováděn z Joel Cohenova řezu, suturováno je pouze
myometrium v jedné vrstvě, fascie a kůže. Epidurální či spinální analgesie je hojně
využívána. Plod je při porodu monitorován CTG, je-li třeba, pak ST analyzátorem. IFPO se
nepoužívá. Po spontánním porodu je obvyklá doba hospitalizace 3 dny, po císařském řezu 5
dní.
V gynekologické ambulanci jsem byla příjemně překvapena množstvím času na jednu
pacientku. Daná nemocnice se zaměřovala na jednodenní chirurgii – hysteroskopie a
laparoskopie, abdominální operativa byla plánována spíše výjimečně. Zcela běžně se
k indukci abortu používá misoprostol.
Systém vzdělávání v Dánsku je poněkud odlišný od České republiky. Studium na lékařské
fakultě trvá 6 a půl roku, poté je rok a půl tzv. rotation po jednotlivých lékařských oborech.
Následuje nejméně 1 rok tzv. introduction, ve kterém se lékař musí kvalifikovat do vybrané
specializace gynekologie – porodnictví a jehož součástí je i vědecká činnost. Teprve potom je
možné podstoupit čtyřletou specializační přípravu, při které není třeba složit závěrečnou
zkoušku, podmínkou je pouze splnění logbooku.
Entog meeting v Kodani měl letos rekordní počet účastníků - 96 lidí z 23 evropských zemí.
Exchange programu se zúčastnilo 50 lidí, z České republiky jsme byli čtyři. Na společenských
akcích byla příležitost seznámit se s lékaři z celé Evropy, docházelo k výměně zkušeností a
poznatků z jednotlivých zemí. Celkově celý pobyt považuji za výbornou zkušenost.

