
MUDr. Soběslav Uhlíř 
Centrum ambulantní minimálně invazivní chirurgie 

Minimálně invazivní chirurgie v 

prostředí gynekologické ambulance 



Spektrum výkonů 

Biopsie (vulva,pochva, čípek, děloha) (konizace čípku, 
kyretáž) 

Exstirpace benigních tumorů z vulvy nebo pochvy 

Snesení kondylomat 

Diagnostická hysteroskopie  

Operační hysteroskopie 

Resutura episiotomie 

Revize po porodu nebo po abortu 

Ukončení těhotenství na žádost pacientky 

Vaginoskopie 



Kontraindikace 
Absolutní Relativní 

 Polymorbidní pacientka 

indikovaná k výkonu za 

hospitalizace 

 Nespolupracující pacientka 

 Silná metroragia - akutní stav 

(noční hodiny, víkendy, 

svátky), (terapeutická abraze - 

hemostyptická kyretáž, 

dostupnost anestezie) 

 Pokročilé tumory genitálu 

 

 

Stenotické děložní hrdlo - 
dilatace v celkové ambulantní 
anestezii 

Stenózy v jiné části genitálu 
Přiměřená velikost (polyp do 

velikosti 1.5 cm, myom do velikosti 
1 cm, ev. lze řešit 10 mm 
hysteroskopem v celkové anestezii – 
otázka rozšíření flotily 
hysteroskopů) 



V rámci nemocniční praxe získávání 

zkušeností s ambulantní procedurou 

Většina výkonů za  hospitalizace 

Ambulantně prováděny jen interrupce bez celkové anestezie 

Začínali jsme konizace čípku v paracervikálním bloku 

Exstirpace tumorků z vulvy (infiltrační anestezie) 

Hysteroskopie žádná – ve 100% prováděny v celkové 

anestezii, velká dilatace pro hysteroskop prům. 10 mm 

Nebyl dostupný videookruh (hysteroskopie, vaginoskopie) 

 Nové gracilnější instrumentárium 

 Nové přípravky a postupy k tišení bolesti 



Srovnání 

NEMOCNICE AMBULANTNÍ VÝKON 

Opakované návštěvy lékařů  

v rámci předoperačního vyšetření 

 

• Příjem-komplexní vyšetření 

• Celková anestézie 

• Hysteroskopie + abraze 

• 1-2dny hospitalizace 

• Cílené vyšetření  

Infiltrační anestezie 

Svodná anestezie 

Celková anestezie (TIVA)  



Podmínky 

Motivovaná pacientka (žena, která preferuje 
výkon za hospitalizace, není vhodná pro 
ambulantní výkon) 
Informovaný a spolupracující lékař 
Fungující komunikace (telefon, internet – 

hlasová a datová komunikace) 
 



Benefit pacientky 

Pacientka je v civilním oblečení 

Provedení v individuálním čase vyhovujícím pacientce 

Většinou bez nutnosti předoperačního vyšetření nebo odběrů krve 

Orální analgetika, infiltrační, svodná nebo celková ambulantní 
anestezie 

Okamžitá dimise ihned po výkonu, bez PN, bez dovolené 

Vysoká anonymita 

Vyhledávání těchto služeb ve velkých městech 

Využití internetové prezentace – jedna pacientka z Jihlavska, jedna z 
Třebíče 

 3 pacientky spolupracujících gynekologů 



Výsledky 

 Statisticky nelze zatím hodnotit - krátká doba provozu (30 

zákroků, 6 celkových anestezií, jinak lokální anestezie nebo 

analgosedace nebo nic) 

 Smluvní zajištění pro následnou hospitalizační péči – Nemocnice 

Jihlava p.o. 

 Spolupráce s jediným onkogynekologickým pracovištěm na Vysočině 

 Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (MUDr. R. Peschout) 

Vlastní klinický den – pondělí 

Histologická a cytologická laboratoř (Biolab Praha) 



Dlaždicobuněčný karcinom čípku - mikroinvaze  

CIN3/CIS 

CIN3/CIS  

ve žlazkách 

Invazivní čepy v 

lymfocytární 

celulizaci 



Metastáza maligního melanomu v děloze 

myometrium 

endometrální žlazka 

maligní melanom 



Smluvní zajištění pro úhrady 

 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 

 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 207 Oborová zdravotní pojišťovna 

 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva 

 217 Zdravotní pojišťovna Metal –Aliance 

 228 Media ZP – právně podivná fúze s VZP 

 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna – nejpodrobněji a nejvíce 
rozpracováno, ale nedokončeno, výzva pro rok 2012 

 Výhled do roku 2012 – větší uplatnění DRG systému, 
nabídky na jednodenní chirurgii a ambulantní procedury 
(ISU)  



Benefit pro pacientku, lékaře i 

zdravotní pojišťovnu 
Opakovaná návštěva praktického lékaře nebo 

internisty v rámci předoperačního vyšetření 

KO, biochemie,  EKG apod. 

Opakovaná návštěva gynekologa při objednávání s 
výsledky 

Hospitalizace –opakovaná vyšetření gynekologem 
(klinické i UZ vyšetření), anesteziologem, nutná PN 
nebo dovolená 

Kilometry zbytečných dokumentů 

Přijetí k hospitalizaci ráno a propuštění večer není 
ambulantní provedení  

 

ODPADÁ 



MUDr. Soběslav Uhlíř  

Ženská ambulance 

Třebíč - Borovina, Okružní 961 

  
zákrokový sálek pro minimálně invazivní chirurgii v 

gynekologii 

 

Prosím, přijměte pozvání na prohlídku 

zákrokového sálku 



Pracovní tým 

Operatér: MUDr. Soběslav Uhlíř 

Instrumentářka: Marie Hübelbauerová 

Anesteziolog: MUDr. Pavel Svoboda 

Anesteziologická sestra: Věra Staňková 



 



Kontakty na naše ambulantní zařízení 

telefony:  568 851 100 

              606 634 961 

 

e-mail:uhlir@gynekologietrebic.cz 

e-mail:svoboda@gynekologietrebic.cz 

web: www.gynekologietrebic.cz 
 

 

mailto:uhlir@gynekologietrebic.cz
http://www.gynekologietrebic.cz/
http://www.gynekologietrebic.cz/
http://www.gynekologietrebic.cz/
http://www.gynekologietrebic.cz/
http://www.ambulantnihysteroskopie.cz/


Informovaný souhlas 

spolupráce: MUDr. Petr Tůma 













Spolupráce gynekologů 
Poskytnutí moderní péče 

Flexibilita a individualizace péče 

Benefit pro Vaše pacientky 

Váš benefit – využití prvků eHealth, např. 

vytvoření  VPN komunikace (virtual private net) 

Na Vaše přání komunikace přes IZIP 



Děkuji za pozornost! 


