O Registru
V minulých dvou desetiletích došlo k obrovskému rozmachu užití implantátů v
urogynekologii – zprvu zejména v léčbě ženské močové inkontinence, posléze i prolapsu
pánevních orgánů. Zavedení nových metod s sebou vždy nevyhnutelně přineslo nová rizika a
nové komplikace, které nemohou být v plné míře postihnuty ani sebedokonaleji navrženými
studiemi (RCT). Po významném otřesu na poli implantátů v léčbě sestupu pánevních orgánů,
kterého jsme v posledních letech svědky, nabývají registry po celém
celém světě nové argumenty
pro svou existenci.
Cílem Registru UGS je „celorepublikový interní audit“ mapující nejen počty jednotlivých
provedených implantací na poli léčby ženské močové inkontinence a sestupu pánevních
orgánů, ale i jejich výsledky včetně komplikací
k
perioperačních,
operačních, časných pooperačních, jakož i
pozdních pooperačních. Počínaje rokem 2015 sbíráme data cestou zabezpečeného
webového rozhraní (www.urogynekologie-registr.cz)
(www.urogynekologie registr.cz) s ohledem na každou jednotlivou
implantaci. Cílíl je dosažení pokrytí provedených
provedených implantací, a zejména lepší schopnost
získávat informace o nastalých komplikacích s vazbou na jednotlivé typy implantátů. V
uzavřeném sedmiletém období 2007 – 2013 jsme zaregistrovali 19 138 implantátů – 15 152
bylo užito v léčbě ženské močové inkontinence,
inkontinence, zatímco 3 986 bylo určeno k léčbě prolapsu
pánevních orgánů. I když jsme si dobře vědomi, že nepokrýváme všechny implantace
provedené v České republice, domníváme se, že máme informaci o významném podílu.
Odhadujeme, že v oblasti léčby ženské močové
močové inkontinence evidujeme přes dvě třetiny
operací s heterologními materiály.
materiály
Mohu říci,, že v období posledních let jsme – i přes vlnu deziluze, která se prohnala světem –
nezaznamenali v České republice výrazný odklon od užívání implantátů v urogynekologii.
urogynekolog
Přes limitace – které jsou vlastní všem registrům, a které se zejména týkají nízké senzitivity
registrace komplikací – se stále domníváme, že rozvoj národního registru má své
opodstatnění. Jménem
énem Urogynekologické společnosti ČR bych chtěl poděkovat všem,
vše kteří
svá data poskytují, a tím se významnou měrou podílí na fungování Registru.
Registru
Upozorňuji též na Stanoviska Výboru UGS ČR k používání jak miduretrálních pásek, tak užití
sítí při operacích sestupů pánevních orgánů.
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