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Středa 7. října 2015
Blok 1: 8.10–9.30 hod., sál Aurelius 
HRUDNÍ ONKOCHIRURGIE (BRONCHOGENNÍ KARCINOM,  
SARKOM HRUDNÍ STĚNY, PLICNÍ METASTÁZY)
Předsednictvo: I. Čapov, J. Vodička, J. Schüttzner

1. Zvýšení detekce mikrometastáz v regionálních lymfatických uzlinách u primárních 

a sekundárních plicních nádorů stanovením CK19 metodou RT-LAMP a imunohistochemií

2. Jaká je role rozšířených plicních resekcí v chirurgii plicních metastáz?

3. Strategie léčby plicních metastáz měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. chirurgické klinice 

LF MU a FN USA

4. Sarkomy hrudníku

5. Thorakoskopické lobektomie – restart

6. Bronchogenní karcinom u seniorů 

7. Paréza bránice

9.45–10.30 hod.
NOVINKY V HRUDNÍ CHIRURGII
8. Experiences with New Instruments Echelon Linear Stapler

9. Powered Vascular Stapler

10. Simulace v hrudní chirurgii

10.30–11.00 hod.
COFFEE BREAK

Blok 2: 11.00–12.30 hod., sál Aurelius 
PERFORACE JÍCNU – HISTORIE, MANAGEMENT V SOUČASNOSTI
Předsednictvo: A. Peštál, Č. Neoral

11. Perforace jícnu: úvod do problematiky

12. Téma rezervováno

13. Management perforací jícnu

14. Diagnostika a léčba perforace jícnu

15. Laparoskopická resekce jícnu

12.30–13.30 hod.
LUNCH SYMPOSIUM
Moderní operační sály 21. století
A. Güttner – TRANSKONTAKT-MEDICAL

Blok 3: 14.00–15.30 hod., sál Aurelius 
CHIRURGIE PÁNEVNÍHO DNA – DYSFUNKCE
16. Co všechno je ODS?

17. Laparoskopická rektopexe – co je optimální

18. Laparoskopická resekční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu

19. Konvenční laparoskopie, roboticky asistované výkony či 3D laparoskopie v řešení dysfunkce 

pánevního dna

CHIRURGIE KARCINOMU REKTA
20. Mesorekrální excize – několik poznámek chirurga na faktory ovlivňující její provedení 

a její hodnocení

21. Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta

22. DaVinci totálna excízia mezorekta – retrospektívna analýza perioepračná

23. CT/MRI pelvimetrie jako prediktor kvality totální mezorektální excize u karcinomu rekta

24. Raritní poranění hráze a anorekta – kazuistika

15.30–16.00 hod.
COFFEE BREAK

ODBORNÝ PROGRAM
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Blok 4: 16.00–17.00 hod., sál Aurelius
MODERNÍ POJETÍ LÉČBY AKUTNÍDEVERTIKULITIDY
Předsednictvo: P. Zonča, J. Korbička

25. Divertikulitida – úvod do problematiky

26. Divertikutitida podle EBM

27. Jsou nutná antibiotika v léčbě nekomplikované divertikulitidy?

28. Laparoskopické řešení recidivující perforace akutní divertikulitidy

29. Infiltrující endometrióza rektovaginálního septa jako příklad interdisciplinární 

gynekologicko-chirurgické spolupráce 

17.00 hod.
VÝBOR HRUDNÍ SEKCE ČCHS 
Salónek Veltlín

20.00 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Wine cellar

Čtvrtek 8. 10. 2015
Blok 5: 9.00–10.00 hod., sál Aurelius
KOMPLIKACE OSTEOSYNTÉZ, COMPARTMENT SYNDROM
Předsednictvo: M. Reška, Š. Ondrůšek

30. Řešení deformit, defektů, zlomenin žeber a otevřeného hrudníku systémem STRATOS 

případové studie

31. Akutní kompartment syndrom u zlomenin ruky a předloktí

32. Traumatická herniace plíce

33. Komplikace periprotetických zlomenin

34. Cave Zlomenina

35. Možnosti repozice zlomenin proximalni tibie při využití hřebové osteosyntézy

10.00–10.30 hod. 
COFFEE BREAK

Blok 6: 10.30–12.00 hod.
LÉČBA DUTINOVÝCH INFEKCÍ 
Předsednictvo: L. Veverková, T. Banasiewicz (PL), P. Žáček, V. Třeška

36. Infekce cévních rekonstrukcí v aortofemorální oblasti

37. Léčba hluboké sternální infekce v kardiochirurgii

38. Septické komplikace u nitrohrudních poranění

39. Empyema Thoracis

40. How to Treat Open Abdomen with Infection 

41. Řešení leaku po robotické LAR – naše zkušenosti 

12.00–13.00 hod.
LUNCH SYMPOSIUM
Benefits and Advantages Schaerer OR-tables
Výhody a přednosti mobilních operačních stolů Schaerer Medical
Theodor Grob – Schaerer Medical AG, Švýcarsko / v AJ

Blok 7: 13.00–15.00 hod., sál Aurelius
PRÁVNÍ ASPEKTY KOMPLIKACÍ V CHIRURGII (KAZUISTIKY)
Předsednictvo: L. Veverková, K. Cibulka

42. Trestní odpovědnost a poskytování zdravotní péče v soudní praxi – kazuistiky NS

43. Metodika NS ČR z pohledu znalce v chirurgické praxi

44. Pracovněprávní odpovědnost chirurga za škodu způsobenou chirurgickými komplikacemi

45. Náhrady škody a nemajetkové újmy při poskytování zdravotní péče

Blok 8: 15.15–16.15, sál Aurelius
VARIA + DOKTORANDSKÉ PRÁCE 
Předsednictvo: J. Konečný, Z. Kala, J. Lhoťan

46. Jejuno-ileální magnetický bypass jako možnost léčby obezity + kazuistika

47. Resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu v IKEM za 11 let (2004–2014)

48. Chronická stehenní píštěl jako komplikace asymptomaticky proběhlé akutní apendicitidy

49. Preventivní stentáž biliární rekonstrukce v experimentu 

50. Liposarcom retroperitonea – chirurgická léčba, kazuistika

51. Tenkostřevně infiltrující adenokarcinom tlustého střeva bez poruchy pasáže
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KONGRES HOJENÍ RAN

Středa 7. 10. 2015
Blok: 9.00–12.30 hod., sál Pálava 
IATROGENNÍ POŠKOZENÍ A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
Předsednictvo: L. Veverková, Bureš

52. Dekubity a soudní pře

53. Defekty u seniorů jako zdroj stížností

54. Rizika sorrorigenního poškození kožního krytů pacientů

10.30–11.00 hod.
COFFEE BREAK

55. Technika a iatrogenní poškození pacienta

56. Nástroje na sledování efektivity a ekonomiky hojení defektů po chirurgických výkonech

57. Úskalí a rizika kompresivní terapie

58. Význam sledování a hodnocení dekubitálních lézí na národní a mezinárodní úrovni – registry 

dekubitálních lézí v mezinárodním kontextu

12.30–13.30 hod.
LUNCH SYMPOSIUM
Moderní operační sály 21. století
A. Güttner – TRANSKONTAKT-MEDICAL

Blok: 14.00–15.30 hod., sál Pálava 
VARIA
Předsednictvo: A. Pokorná, L. Badalíková

59. Eliminace infekce v ráně – POSTER

60. Prostředky k ošetřování ran a jejich kombinace 

61. Využití podtlakové terapie u komplikovaných a sekundárně hojících se ran

62. Plicní lobektomie s drenážním systéme Atos, ošetřovatelská kazuistika

63. Hrudní drenáž

64. Jak předcházet komplikacím u pacientů s hrudní drenáží

15.30–16.00 hod.
COFFEE BREAK

K datu 1. 10. 2015.

Změna programu vyhrazena.
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Středa 7. října 2015
Blok 1: 8.10–9.30 hod., sál Aurelius 
HRUDNÍ ONKOCHIRURGIE (BRONCHOGENNÍ KARCINOM, SARKOM HRUDNÍ STĚNY, PLICNÍ METASTÁZY)

ZVÝŠENÍ DETEKCE MIKROMETASTÁZ V REGIONÁLNÍCH LYMFATICKÝCH UZLINÁCH U PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH PLICNÍCH 
NÁDORŮ STANOVENÍM CK19 METODOU RT-LAMP A IMUNOHISTOCHEMIÍ
Přednášející 

J. Vodička1, M. Pešta2, P. Mukenšnabl3, V. Špidlen1, Š. Vejvodová1, J. Doležal1, P. Dvořák2, V. Kulda4 

1 Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň 
2 Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze 
3 Šiklův ústav patologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň 
4 Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod: Detekce nádorových buněk v regionálních lymfatických uzlinách u nemocných s primárními a sekundárními nádory plic je v současné době limitována možnostmi standardních histopatologických 

metod. Tyto jsou schopné spolehlivě detektovat makrometastázy, avšak mikrometastázy, clustery (trsy nádorových buněk) či izolované nádorové buňky nemusí být tímto postupem odhaleny, čímž může 

dojít k podhodnocení stadia nádorového onemocnění. Odhalit okultní mikrometastázy v regionálních lymfatických uzlinách lze pomocí detekce nádorových buněk imunohistochemickými a molekulárně 

genetickými metodami využívajícími průkazu cytokeratinu 19 (CK19), který je součástí nádorových buněk epiteliálního původu. CK19 lze detekovat jednak imunohistochemicky na podkladě jeho vazby 

s protilátkou, jednak novou molekulárně genetickou metodou RT-LAMP (Reverse Transcription – Loop Mediated Isothermal Amplification), která je založena na stanovení počtu kopií mRNA CK19 v daném 

vzorku izotermickou amplifikací.

Metodika: Při radikální chirurgické léčbě nemalobuněčných primárních plicních karcinomů a metastáz epiteliálních maligních nádorů jsou podle standardního schématu odebrány hilové a mediastinální 

lymfatické uzliny. Tyto uzliny jsou ihned po chirurgickém výkonu v podélné ose děleny na čtyři stejné části, přičemž část první a třetí zleva je určena k histologickému vyšetření, část druhá a čtvrtá 

k vyšetření metodou RT-LAMP. Při histologickém vyšetření jsou příslušné části uzlin nejprve vyšetřeny standardním postupem v barvení hematoxylin-eosin a následně pak i imunohistochemicky s protilátkou 

CK19. Metoda RT-LAMP se provádí soupravou OSNA (One-Step Nucleic Acid Amplification) firmy Sysmex. Výsledky poskytnuté jednotlivými metodami jsou standardně porovnávány a statisticky 

zpracovávány. Dále je zkoumán vztah přítomnosti mikrometastáz v lymfatických uzlinách k follow-up pacientů.

Výsledky: Jedná se o roční pilotní studii, jejímž cílem je porovnat senzitivitu detekce mikrometastáz (clusterů, izolovaných nádorových buněk) v regionálních lymfatických uzlinách primárních 

(nemalobuněčných) a sekundárních (metastázy kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu) nádorů plic pomocí standardního histologického vyšetření v barvení hematoxylin-eosin, dále 

imunohistochemického vyšetření protilátkou CK19 a metody RT-LAMP. Studie dosud zahrnuje šestnáct pacientů, u kterých bylo vyšetřeno 202 uzlin. Mikrometastázy byly metodou RT-LAMP při negativitě 

ostatních metod prokázány u 4 pacientů.
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Závěr: Porovnání senzitivity detekce uzlinových mikrometastáz metodou molekulární genetiky RT-LAMP, imunohistochemického vyšetření protilátkou CK19 a standardního histologického vyšetření přispěje 

k určení nejpřesnější metody diagnostiky lymfogenní nádorové diseminace. Její zavedení do rutinní praxe pak významně zpřesní staging nádorového onemocnění, což umožní poskytnout nemocným 

adekvátní adjuvantní onkologickou léčbu, která povede v konečném důsledku k zlepšení jejich prognózy, resp. přežití.

Podpořeno projektem LFP UK SVV z.č. SVV-2015-260 173.

STRATEGIE CHIRURGICKÉ LÉČBY PLICNÍCH METASTÁZ MĚKKOTKÁŇOVÝCH SARKOMŮ (STS) NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE LFMU A FN USA
Přednášející: 

M. Benej, I. Čapov, A. Peštál, J. Wechsler, Z. Chovanec, M. Páral  

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

V době stanovení diagnózy sarkomu jako primárního nádoru má až 30 % pacientů plicní metastázy. Nejenom soubory pacientů jako publikoval Gossot a spol. (2009) a Čapov a spol. (2008) jednoznačně 

potvrzují benefit chirurgické léčby plicních metastáz sarkomového původu. Základní velkou retrospektivní studií, od které se odvíjeli další, byla studie Pastorina a spol. (1997) na souboru 5206 pacientů, 

která akumulovala zkušenosti jednotlivých pracovišť zajímajících se o problematiku plicních metastáz. Překvapujícím závěrem této studie bylo, že až u 53 % všech pacientů, kteří podstoupili kompletní 

plicní metastazektomii, byl střední čas do relapsu onemocnění (DFI – disease free interval) pouze 10 měsíců (toto globální číslo zhoršují zejména plicní metastázy sarkomového původu). Přežívání po plicní 

metastazektomii pro origo v kolorektálním karcinomu se dle Watanabeho retrospektivní multicentrické studie pohybuje mezi 20–60 %, ve vysoce selektovaných souborech je udáváno pětileté přežívání 

až v 68 % (vyšší zastoupení solitárních metastáz, lepší možnosti onkologické „kontroly“ onemocnění). Přežívání pacientů po plicní metastazektomii pro izolované metastázy sarkomu v plicích se dle 

Pfannschmidta a spol. (2009) pohybuje mezi 15–50 %. Cílem kolektivu autorů je formou přehledové práce, našich výsledků a kazuistik poukázat na tuto zajímavou problematiku.

SARKOMY HRUDNÍKU
Přednášející: 

M. Szkorupa1, T. Bohanes1, J. Chudáček1, Č. Neoral1, B. Zálešák2 

1 I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci 
2 Oddělení plastické chirurgie FN a LF UP v Olomouci

Sarkomy, poměrně vzácné nádory mesenchymu, vznikají maligní transformací ze všech typů pojivové tkáně. Zahrnují až 40 morfologických jednotek a až 80 různých podtypů, z nichž nejčastěji se vyskytují 

liposarkom, fibrosarkom, maligní fibrozní histiocytom, leiomyosarkom (s variantou GIST), rabdomyosarkom, synoviální sarkom, maligní schwannom, angiosarkom, epiteloidní sarkom a nediferencované sarkomy. 

Sarkomy hrudníku nejsou zahrnuty pod samostatně definovanou skupinu, jsou řazeny do skupiny sarkomů měkkých tkání, zahrnujících končetiny, hlavu, krk a trup. Četnost výskytu v ČR je cca 250 případů 

za rok, každoročně pak na toto onemocnění umírá 100–130 nemocných. 
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Vyznačují se, v závislosti na typu, expanzivním ale i infiltrujícím růstem a metastazují převážně hematogenně.

Nejpřínosnější diagnostickou zobrazovací metodou je CT a MRI (PET CT nemusí být průkazné u dobře diferencovaných sarkomů s nízkým stupněm proliferace). Neméně důležité je předoperační histologické 

ověření typu sarkomu, nejlépe biopsií silnou jehlou, která přináší nejen histopatologickou verifikaci typu sarkomu, ale také možnost stanovení gradingu jako ukazatele biologické agresivity nádoru a tedy 

i možnost cílenějšího plánování strategie léčby. 

Stanovení taktiky léčby je dáno víceoborovou rozvahou, zaujímající především chirurga, onkologa a radiologa. Nejkurativnější léčebnou modalitou je stále chirurgická resekce, jak u primárních operací, 

tak i u recidivujících tumorů. Cílem resekce je dosažení maximální radikality odstranění nádoru spolu s rekonstrukční úvahou a respektováním funkčního a pokud možno i estetického pohledu. U sarkomů 

hrudníku ji nejčastěji představuje bloková resekce se zajištěním dostatečného resekčního okraje, nezřídka s multioborovou spoluprací (plastický chirurg, neurochirurg). 

Radio- a chemoterapie představují v léčbě sarkomů spíše metody pomocné a doplňkové. Předoperační radioterapie může dosáhnout ohraničení nádoru a redukci kapilární sítě novotvořených cév, 

pooperační je indikována u prognosticky nepříznivých stádií (grading 3-4, R1-2 resekce). Chemoterapie v neoadjuvanci nemá ověřené výsledky, nicméně může být indikována u nediferencovaných, 

primárně inoperabilních nádorů s vysokou proliferací. V adjuvantním režimu je indikována opět u prognosticky nepříznivých stádií.

Mezi hlavní prognostické faktory přežívání se řadí velikost tumoru, grading nádoru, lokalizace tumoru, věk (nad šedesát let) a molekulárně biologické faktory (DNA ploidita, onkogen p53, amplifikace 

onkogenu c-myc).

Autoři dále předkládají soubor pacientů se sarkomem hrudníku, kteří byli léčeni na I. chirurgické klinice FN a LF UP v Olomouci v letech 2006–2015.

Sarkomy hrudníku, jako i jiných částí, patří mezi vysoce agresivní maligní nádory mesenchymu, u nichž jen důsledná diagnostika, předoperační rozvaha multioborového týmu, precizně provedená resekce 

se zachováním onkochirurgické radikality a soustředění do velkých onkochirurgických center může dát předpoklady ke zlepšení výsledků celkového přežívání.

THORAKOSKOPICKÉ LOBEKTOMIE– RESTART
Přednášející: 

M. Mitták, L. Tulinský 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Autoři ve svém sdělení prezentují svoje několikaleté zkušenosti s thorakoskopickou lobektomií. Původní techniku s použitím běžných laparoskopických nástrojů pro nízkou efektivitu opustili. 

K thorakoskopické plicní lobektomii se pak vrátili s využitím specializovaných thorakoskopických nástrojů a nyní ji jako metodu volby využívají prakticky u všech pacientů s velikostí nádorů do pěti 

centimetrů. Autoři rozebírají jednotlivé technické aspekty výkonů s ohledem na bezpečnost, rychlost a onkologickou radikalitu výkonu. Význam kladou mimo jiné na rozsah lymfadenektomie, která je 

onkology v našich podmínkách vyžadována.
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BRONCHOGENNÍ KARCINOM U SENIORŮ  
Přednášející: 

I. Hanke1, J. Špeldová2, T. Horváth1, J. Ivičič1, L. Mitáš1, J. Vomela1  
1 CHK FN Brno a LF MU  
2 KNPT FN Brno a LF MU

Úvod: Bronchogenní karcinom u skupiny nemocných nad 65 let patří mezi nejčastější malignity.

Dle ÚZIS je nejvyšší incidence až v rozmezí 70–80 let, s mortalitou kopírující incidenci. Nepříznivou skutečností je dokumentovaný stálý trend nárůstu zachycení této malignity ve stádiu generalizace nemoci. 

Pětileté přežití u této skupiny je menší než 1%. 

V posledních 20 letech došlo k výraznému rozšíření možností diagnostiky, dostupnosti endoskopie, včetně endoskopické ultrazvukově navigované transbronchiální biopsie uzlin, postupně nahrazující 

mediastinoskopické biopsie. Významně se zdokonalila chirurgická operační technika, perioperační anesteziologická a intenzivní péče. Rozšířily se možnosti protinádorové léčby – jak chemo, tak radioterapie. 

Endoskopické možnosti LASERové evaporace tumorů, zavádění stentů k udržení průchodnosti tumory zúžených magistrálních dýchacích cest. Do praxe byla zavedena radiofrekvenční ablace k destrukci 

solidních tumorózních infiltrátů. Nově se objevila biologická léčba umožňující zpomalit či zastavit progresi nádorů i v nejvyšších stádiích. Všechny tyto skutečnosti souhrnně přispěly ke zpřesnění a zrychlení 

předoperační diagnostiky a identifikaci nemocných s karcinomem plic, kteří jsou dle stádia postižení onkologickým onemocněním adekvátně zařazení k nejvhodnější modalitě léčby. Autoři referují o svých 

zkušenostech léčby plicních nádorů u seniorů, jejich specificích a současných možnostech.

Metody: Autoři retrospektivně hodnotí svůj soubor operovaných během desetiletého období, zaměřují se na nemocné nad 65 let. Sledují věk, stádium nádorového onemocnění, komorbidity, plicní funkční 

zdatnost, rozsah resekčního zákroku, morbiditu, mortalitu a přežití. Výsledky statisticky hodnotí.

Výsledky: V našem souboru nemocných za posledních 10 let je skupina operovaných ve stádiu I. ve věku nad 65 let nejčetnější. Přežití dvou let je vyšší než 70 %. 

V souboru nad 65 let je relaps onemocnění u 12 % nemocných. Úmrtí na jinou komorbiditu je v tomto souboru 15 %. Věk nemocných, kteří podstoupili chirurgickou léčbu, se pohybuje od 65 do 82. Medián 

skupiny je 73 let.

Závěr: Nádory u nemocných vyššího věku jsou všeobecně díky snížené látkové výměně organismu hostitele pomaleji rostoucí. Nemocní mají standardně se zmenšující množství svalové hmoty, snižující 

se kardiovaskulární rezervu a nedostatečný příjem bílkovin ve stravě. Geriatričtí nemocní proto profitují z předoperačního rehabilitačního a výživového programu. Pokud je funkční schopnost hraniční 

a neumožňuje bezpečně nezbytnou resekci plicního parenchymu, pacienty připravujeme standardně bronchodilatační léčbou za hospitalizace. V případech, kde tento postup nevede k nezbytnému navýšení 

dechové rezervy, pak volíme resekce na segmentální úrovni. Na základě svých výsledků si myslíme, že geriatričtí nemocní profitují z aktivního přístupu k diagnostice nádorového onemocnění a pomýšlení 

v operabilních stádiích na chirurgickou léčbu s přiměřenou morbiditou a mortalitou. 
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PARÉZA BRÁNICE, KAZUISTIKA
Přednášející: 

Z. Chovanec, A. Peštál, M. Benej, M. Páral, I. Čapov 

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod: Bránice je hlavním dýchacím svalem, který současně tvoří hranici mezi dutinou hrudní a břišní. Pravá a levá strana bránice je inervovaná ipislaterálním frenickým nervem, vycházejícím z kořenů 

míšních C3–C5. Výsledkem jeho přerušení nebo poškození je jednostranná paréza bránice, která je nejčastěji diagnostikována náhodně po provedeném RTG snímku hrudníku z jiné indikace. Vyskytuje se 

častěji jednostranně, vlevo a u mužů.

Etiologie: Malignita či poškození frenického nervu je u 30 % případů. Poškození frenického nervu může být iatrogenní při kardiochirurgickém (přetažením či podchlazením) a hrudně-chirurgickém zákroku, 

při chirurgickém zákroku v oblasti krku, herpetickou infekcí, prodělanou dětskou obrnou či jinou virovou infekcí. Příčinou může být krční spondylóza, tupé poranění krku, zápal plic. Raritně je u pacientů 

s amyotrofií, při zánětlivém onemocnění brachiálního plexu a dědičné brachiální plexopatie. V neposlední řadě se jedná o idiopatickou příčinu.

Diagnostika: V klidu je onemocnění bezpříznakové, komplikace v podobě dušnosti nastávají při zátěži. U pacientů s plicním onemocněním je i klidová dušnost. Klinicky je oslabené dýchání na postižené 

straně se ztemnělým poklepem. RTG snímek s elevací bránice a případnou dystelektázou dolního plicního laloku. Pozitivní Fluoroscopic Sniff Test – čichový test (při klasické skiaskopii). Ke kompletnosti 

došetření je nutno provést CT hrudníku a mediastina. NMR C páteře a hlavy, spirometrické a neurologické došetření.

Diferenciální diagnostika: Pleurální výpotek, brániční eventrace, brániční kýla, jednostranný subfrenický proces (absces, splenomegalie…)

Terapie: Většina pacientů s jednostrannou parézou bránic je asymptomatická a nevyžadující chirurgickou intervenci. Někdy spontánně regreduje během několika měsíců či jednoho roku. U pacientů 

s dechovými potížemi přináší chirurgická intervence dostatečný efekt.

Plikace bránice – principem je zřasení bránice k zabránění paradoxního pohybu paretické bránice během nádechu a tím zvýšení vitální plicní kapacity snížením plicní atelektázy a zvýšením oxygenace. 

Plikaci lze provést cestou torakotomie, video-asistované torakoskopie (VATS) nebo laparoskopie. VATS přináší obdobné výsledky jako torakotomie s menším počtem komplikací.

Relativní kontraindikací výkonu je morbidní obezita, kdy je nejprve doporučována bariatrická operace s případnou následnou plikací. U pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou a svalovou dystrofií má 

plikace minimální přínos s větším počtem komplikací.

V presentaci bude uvedena kazuistika 45letého pacienta s náhodně diagnostikovanou parézou bránice vlevo. 
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Blok 2: 11.00–12.30 hod., sál Aurelius 
PERFORACE JÍCNU – HISTORIE, MANAGEMENT V SOUČASNOSTI 

PERFORACE JÍCNU: ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Přednášející: 

A. Peštál, I. Čapov, Z. Chovanec, M. Benej, J. Žák 

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Perforace jícnu může svým následným průběhem vyvolat situaci od zcela banální se spontánní reparací až po stav s fulminantní mediastinitidou, pleuropneumonií, sepsí s MODS a úmrtím. Včasná 

diagnostika a korektní léčba může významně ovlivnit právě nejzávažnější symptomy perforační příhody. Jak diagnostika, tak vlastní terapie může přinést celou řadu otázek a rozličných názorů. Autoři 

sdělení krom všeobecného uvedení do problematiky presentují právě širokou škálu možných témat a otázek do odborné diskuse k této závažné problematice. Součástí presentace jsou i vlastní 

zkušenosti z pracoviště. 

MANAGEMENT PERFORACÍ JÍCNU
Přednášející: 

A. Pazdro, T. Haruštiak, M. Šnajdauf., P. Pafko, R. Lischke 

III. chirurgická klinika I. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Úvod: Perforace jícnu (PJ) je akutní, život ohrožující stav, který vyžaduje co nejvčasnější léčebnou intervenci. Při odkladu delším než 24 hodin stoupá mortalita dvojnásobně. I tak každý pátý nemocný 

s perforací jícnu umírá.

Výběr odpovídajícího postupu je komplikovaný a neexistují standardy postupu u PJ. Konzervativní přístup v léčbě PJ je vhodný pouze při časné diagnostice, ohraničeném úniku k.l. a minimální extraluminální 

kontaminaci a jako standardní postup jej nelze doporučit. Za základ ošetření je považována chirurgická sutura perforačního otvoru (s/nebo bez posílením pleurou, perikardem či svalovým lalokem) 

a s provedením debridementu okolních tkání a dekortikace plicní. Neoperační léčba jako kombinace konzervativní léčby a intervenčních endoskopických a radiologických postupů je v posledních letech 

stále častěji používána a publikované práce nasvědčují tomu, že se jedná o slibnou metodu s vynikajícími výsledky, avšak pouze u pečlivě selektovaných pacientů. 

Metoda: Autoři hodnotí retrospektivní soubor 64 po sobě jdoucích nemocných s perforací jícnu ošetřených na III. chirurgické klinice FN v Motole v období mezi lednem 2000 a prosincem 2010. U všech 

nemocných bylo, před rozhodnutím o postupu, provedeno CT a RTG vyšetření s podáním kontrastní látky. Vyřazeni byli ti s maligní tracheoesofageální píštělí a nemocní, u kterých perforace vznikla 

při ošetření maligní stenózy s paliativním úmyslem 
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Průměrný věk pacientů v souboru byl 62 let (v rozmezí 24–90), z toho však více jak třetina (34,4 %) byla ve věkové skupině 70 let a více. S iatrogenní perforací jsme přijali 45 (70 %) nemocných, necelou 

jednu čtvrtinu (n 15, 23 %) tvořila spontánní perforace jícnu, u třech nemocných se nepodařilo zjistit příčinu perforace (5 %) a u jedné nemocné došlo k perforaci při odstraňování cizího tělesa. 

Výsledky: Perforace hrudního jícnu byla zaznamenána u 41 nemocných: ve 20 (31 %) případech v horní a střední třetině a u 21 (33 %) v distální třetině hrudního jícnu. Perforace krčního pak 

u 14 nemocných (22 %) a poranění břišní části pak u 9 pacientů (14 %). 92 % nemocných bylo ošetřeno chirurgicky (n 59). 43 % (n 27) bylo ošetřeno primární suturou perforace, resekce jícnu 

s primární rekonstrukcí byla provedena u 4 nemocných, esofagektomie s terminální esofagostomií a nutriční jejunostomií (JS) byla u 7 nemocných, 4 nemocní byli ošetřeni pouze chirurgickou drenáží 

a u 7 nemocných jsme zavedli nekonečnou laváž s nutirční JS. U 9 jsme resekovali postiženou část jícnu se slepým uzávěrem, vždy v hrudníku, a nutriční JS. Neoperačně jsme postupovali u 5 pacientů, 

u kterých byl zaveden stent a perforace zhojena. Celková mortalita v souboru našich pacientů je 23,4 %.

Závěr: Neoperační postup u pečlivě vybraných pacientů by mohl být alternativou k chirurgickému postupu. Publikované výsledky i naše zkušenosti jsou povzbuzující, ale toto téma je stále ještě 

předmětem studií. 

LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE JÍCNU
P. Zonča, M. Peteja, V. Richter, M. Mitták, Jacobi CA 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v 0stravě 

Chirugická klinika, Wesseling, Germany

Cíl: V současnosti existuje řada miniinvazivních technik kurativní resekce jícnu. Kombinují se laparoskopické, thorakoskopické a mediastinoskopické přístupy a vznikají hybridní techniky. Neustále stoupá 

zájem o kompletní mininvazivní přístup. Přesto kompletně prováděné mininvazivní zákroky nejsou zcela standardizované. V této práci se zaměřujeme na resekci jícnu kombinovaným laparoskopickým 

a torakoskopickým přístupem (bez torakotomie) s provedením intratorakální anastomózy. 

Materiál a metodika: V období od ledna 2011 do července 2015 jsme provedli resekci jícnu kombinovanou laparoskopicko-torakoskopickou technikou s intratorakální esophagogastrickou anastomózou 

u 15 pacientů. 

Výsledky: Detailní operační technika subtotální resekce jícnu kombinovanou technikou s intratorakální anastomózou je prezentována na videu. Negativní resekční okraje byly dosaženy u všech pacientů. 

Průměrně bylo vyšetřeno 19 lymfatických uzlin u pacienta. Průměrná délka pobytu na JIP byla 3 dny a celková délka hospitalizace byla 12 dní. Pooperační morbidita byla 51 %. U jednoho pacienta se 

vyskytnul leak z anastomózy, který se zvládnul kombinací drenáže a vakuové terapie. U tří pacientů došlo při dalším sledování ke stenóze anastomózy, která byly následně endoskopicky dilatovaná. 

Závěr: Kombinovaná laparoskopická-torakoskopická resekce jícnu s intratorakální anastomózou představuje bezpečnou alternativu pro pacienty s nízkou, především pulmonární morbiditou. Dá se očekávat 

další rozvoj kombinovaných miniinvazivních technik, které jsou u pacienta podstupujícího náročnou dvoudutinovou operaci bezpečnější alternativou než techniky s torakotomií či laparotomií. 
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Blok 3: 14.00–15.30 hod., sál Aurelius  
CHIRURGIE PÁNEVNÍHO DNA – DYSFUNKCE

LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU
Přednášející: 

P. Ihnát, M. Peteja, P. Guňková, P. Vávra, P. Zonča 

Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta OU v Ostravě 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Obstrukční defekační syndrom (ODS) představuje ve vyspělých zemích poměrně častý medicínský problém. Management pacientů s ODS je rozložen nerovnoměrně mezi praktické lékaře, 

gastroenterology, chirurgy (koloproktology) a gynekology. Vyšetření pacientů s ODS by mělo zahrnovat nejen rozbor anamnézy a detailní klinické vyšetření, ale i vybrané speciální vyšetřovací modality 

(kolonoskopie, defekografie, kolonický transit time, anorektální manometrie, gynekologické vyšetření atd.). Na základě výsledků těchto vyšetření by potom měl být stanoven individualizovaný léčebný plán. 

Metody: Byl proveden průzkum odborné literatury zaměřené na identifikaci studií zabývajících se chirurgickou léčbou ODS. Byla provedena retrospektivní analýza vlastního souboru pacientů s ODS, 

kteří podstoupili chirurgickou léčbu ve FNO v letech 2012–2015.

Výsledky: Z patofyziologického hlediska může být ODS podmíněno různými anatomickými a funkčními abnormalitami pánevního dna (rektokéla, enterokéla, rektorektální intususcepce, prolaps rekta, 

anismus, descensus nebo prolaps vagíny a uteru, cystokéla). V léčbě ODS je v současnosti využívaná široká škála léčebných modalit: od konzervativního (neoperačního) postupu přes biofeedback terapii 

až po velké množství různých chirurgických technik.

Autoři ve svém sdělení předkládají přehled problematiky ODS se zaměřením se na vymezení místa pro laparoskopickou resekční rektopexi v managementu pacientů s ODS. Bude provedeno srovnání 

této metody s jinými konkurenčními operačními technikami na základě dostupných údajů evidence based medicíny. Bude prezentována technika laparoskopické resekční rektopexe (v takové formě jak 

je prováděna ve FNO), jako i výsledky analýzy vlastního souboru pacientů s ODS, kteří podstoupili ve FNO laparoskopickou resekční rektopexi ve sledovaném období.

Závěr: Naše výsledky (v souladu s publikovanými studiemi) poukazují na fakt, že laparoskopická resekční rektopexe představuje cennou operační metodu především v léčbě ODS podmíněné kombinovanou 

poruchou pánevního dna.
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KONVENČNÍ LAPAROSKOPIE, ROBOTICKY ASISTOVANÉ VÝKONY ČI 3D LAPAROSKOPIE V ŘEŠENÍ DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA
Přednášející: 

P. Vlček, J. Korbička, J. Cagaš, Š. Chalupník, L. Veverková, I. Čapov  

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty MU v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Laparoskopie se stala dominující technikou k řešení problematiky dysfunkce pánevního dna včetně korekce kompletního prolapsu rekta. Kromě dobrých funkčních výsledků nabízí menší pooperační bolesti 

a rychlejší rekonvalescenci ve srovnání s klasickým laparotomickým přístupem

Cíl: V práci se snažíme posoudit jednotlivé miniinvazivní techniky – laparoskopii, robotické výkony a 3D laparoskopii.

Metodika: Všechna předoperační, peroperační i pooperační data byla sledována prospektivně.Během období 2006–2014 bylo provedeno 42 robotických výkonů, 13 laparoskopických a 10 3D laparoskopií 

v podobě transabdominální pexe.

Výsledky: Průměrná doba operace byla srovnatelná u všech skupin. Nebyly shledány významné diference mezi krevními ztrátami či komplikacemi výkonů. 80 %pacientů bylo hospitalizováno pod 7 dnů 

u robotické skupiny, 85 % u laparoskopické a 50 % u 3D laparoskopie. Během sledování jsme nezaznamenali recidivu onemocnění. Došlo k podstatné redukci především inkontinence stolice, ale i obtíží 

obstipačních.

Závěr: Laparoskopie, 3D laparoskopie i da Vinci robotické výkony jsou srovnatelnými metodami k řešení problematiky pánevního dna.

CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA
Přednášející: 

A. Pelikán 2, P. Zonča 1, P. Vávra 1, P. Ihnát 1, M. Peteja 1 
1 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v 0stravě 
2 Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úvod: V chirurgické léčbě karcinomu rekta přetrvává vysoký počet paliativních výkonů s pouhou kolostomií, kterou má nemocný často již trvale. I když se situace v některých nemocnicích, resp. v centrech 

zabývající se léčbou kolorektálního karcinomu zlepšuje, mnohokrát přetrvávají paliativní výkony. Nejčastěji je to v případech stenotického rektálního nádoru, které jsou operovány v akutním stadiu 

v ileozním stavu.

Metody: V poslední době u karcinomu T1-2, N0, lokalizovaných do hloubky 10 cm od análního otvoru, je velice úspěšná metoda TEM (transanální endoskopická mikrochirurgie), která však také vyžaduje 

adekvátní technické vybavení, včetně odborníkem zhodnocené endosonografie a zkušeného operujícího chirurga. Také je možné aplikovat operační postup technikou tzv. Rendez-vous, která je stanovena 

pro tumory rekta zasahující svým aborálním okrajem maximálně 1,5 cm od linea dentata. Metoda spočívá v kombinovaném operačním přístupu dvěma týmy.
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U stenotických nádorů rekta v rozvoji ileozního stavu je možné nabídnout desuflační kolonoskopii, s kterou je potřebné mít dostatečné zkušenosti, mít k dispozici desuflační set, a tak konvertovat urgentní 

výkon na elektivní operaci. Zatím se to daří ojediněle, zřejmě z technických a personálních důvodů, v naší sestavě jsme byli úspěšní třikrát. 

S rozvojem použití endoprotéz v cévní chirurgii se začali postupně aplikovat flexibilní samoroztažitelné stenty i v gastroenterologii. V zásadě je možné použít dva druhy stentů. Streckerův stent nebo např. 

Wallstent typ. Novější typy jsou vyrobeny z nitinolu, což je slitina niklu a titanu, např. anglický Ultraflex původně určený pro jícnové stenózy. Tento druh stentů umožňuje dilatovat zúžení horní části rekta 

i rektosigmoidea až na šířku 12 cm. 

Diskuse: I při částečném zlepšení včasné intervence ani v současnosti pro častý výskyt paliativních výkonů nejsme plně spokojeni s výsledky chirurgické léčby. Je zcela zřejmé, že výběr operační metody 

je obtížnější u stenotických karcinomů, které se náhle komplikují akutně se vyvíjejícím ileozním stavem. 

Nadále je platné, že taktika a technika operačního výkonu pro karcinom rekta má být v jakékoliv situaci podřízena hlavní zásadě léčby nádorů, to znamená kurativnímu charakteru zákroku.

Kvalita života, to je v poslední době jeden z celosvětově prosazovaných požadavků při léčbě nemocných s nádorovým onemocněním. Operační taktika a případná adjuvantní léčba má zabezpečit 

bezproblémový pooperační průběh a to z pohledu nejen celkových a lokálních komplikací, ale hlavně z pohledu kvality života.

Závěr: Po srovnání studií v průběhu deseti let můžeme konstatovat, že počet operovaných pacientů se mírně zvýšil, při nižší mortalitě a také nižší morbiditě. Úspěšná aplikace stentu k úpravě stenosy, 

resp. použití i opakovaně desuflační kolposkopii pomáhá převést výkon z urgence na elektivní.

Opakovaně doporučujeme, že klienty s nízce sedícím karcinomem rekta, pokud se nevyvinul akutní stav z obstrukce, je vhodné léčit na specializovaných pracovištích, která jsou schopna nabídnout mnohem 

širší paletu léčebných výkonů a zajišťují další modality onkologické léčby, než pracoviště operující rektální karcinom sporadicky. 

DAVINCI TOTÁLNA EXCÍZIA MEZOREKTA – RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA PERIOEPRAČNÝCH VÝSLEDKOV A KVALITY 
CHIRURGICKEJ INTERVENCIE
Prednášajúci: 

M. Škrovina, E. Holášková, J. Bartoš, K. Klos, V. Benčurik 

Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Nový Jičín 

Cieľ: Zhodnotenie perioperačných komplikácií a kvality chirurgickej intervencie v skupine pacientov, ktorí podstúpili Da Vinci asistovanú totálnu excíziu mezorekta (TME).

Materiál a metóda: Do retrospektívnej unicentrickej analýzy bolo selektovaných 50 pacientov s Da Vinci TME a primárnou anastomózou operovaných pre primárny karcinóm strednej a distálnej tretiny 

rekta (≤ 12 cm od análneho okraju). V súbore je 32 mužov a 18 žien s mediánom veku 63 rokov (42–76). Neoadjuvantnú onkologickú liečbu podstúpilo 39 pacientov (78 %). Medián vzdialenosti 

aborálneho okraju nádoru od análneho okraju bol 70 mm (30–120). Protokol sledovania kvality TME bol aplikovaný u 34 pacientov.
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Výsledky: Roboticky asistovaná operácia bola dokončená u 47 pacientov (94 %). Príčinou konverzie v otvorený výkon bola v dvoch prípadoch nepostupujúca operácia a v jednom prípade krvácanie. 

Medián operačného času bol 247,5 min (170–345), perioperačná krvná strata bola 50 ml (10–800). Anastomotický leak rôzne závažného stupňa bol zaznamenaný u 8 operovaných (16 %). V 4 prípadoch 

si vynútil chirurgickú reintervenciu. V jednom prípade rozpojenie GIT-u pre ischémiu ľavej časti hrubého čreva a v troch prípadoch sanáciu za využitia Endosponge®. Medián pooperačnej hospitalizácie bol 

6 dní (4–47). Medián počtu hodnotených lymfatických uzlín v preparáte bol 13 (0–41). Pozitívny (≤ 1 mm) cirkumferenčný resekčný okraj bol zaznamenaný v 4 z 34 hodnotených preparátov (11,8 %). 

Záver: Da Vinci resekcia rekta so sebou prináša všeobecné výhody miniinvazívneho prístupu. Po zvládnutí učebnej krivky umožňuje dosiahnuť akceptovateľnú kvalitu procedúry hlavne u habituálne 

neoptimálnych pacientov. 

CT/MRI PELVIMETRIE JAKO PREDIKTOR KVALITY TOTÁLNÍ MEZOREKTÁLNÍ EXCIZE U KARCINOMU REKTA
Přenášející: 

O. Malý, A. Ferko, J. Örhalmi, J. Dolejš 

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Úvod: Kvalitně provedená totální mezorektální excize (TME) spolu s negativním cirkumferentním resekčním okrajem (CRO) patří k nejdůležitějším prognostickým faktorům lokální recidivy u karcinomu rekta. 

Přestože většina pacientů podstupuje v rámci stanovení předoperačního stagingu CT a MRI pánve, radiologická pelvimetrie dosud nebývá posuzována jako prediktor obtížnosti tohoto výkonu. 

Metody: Do sledovaného souboru této retrospektivní studie bylo zařazeno 93 pacientů (68 mužů, 25 žen; věk 64,9 ± 9,7 let) s karcinomem středního a dolního rekta, kteří podstoupili plánovanou nízkou 

přední resekci, ultranízkou resekci s koloanální anastomózou nebo intersfinkterickou resekci rekta s totální mezorektální excizí na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové v období  

2011–2014. Resekáty rekta byly histopatologicky hodnoceny dle standardizovaného protokolu. Pelvimetrické údaje byly získány metodou CT, event. MRI na předozadním, transverzálním a sagitálním řezu. 

Výsledky: V hodnoceném souboru pacientů nebyla pozorována statisticky významná souvislost mezi BMI, podstoupením neoadjuvantní léčby, vlivem operatéra a kvalitou totální mezorektální excize. 

Byla nalezena korelace mezi kvalitou TME a pelvimetrickým parametrem A5, tedy úhlem mezi podélnou osou symfýzy a linií mezi symfýzou a promontoriem (R2 = -0,327, p < 0,001). Na základě 

histopatologického hodnocení byly dále zjištěny hodnoty pCRO (cirkumferentním resekčním okrajem) a pDRO (distálním resekčním okrajem). Byla nalezena korelace mezi TME a pCRO (R2 = -0,279, 

p < 0,007) a také mezi TME a pDRO (R2 = −0,362, p < 0,001). Metodou ordinální regrese byly zjištěny parametry modelu popisujícího pravděpodobnost tří úrovní TME pro předoperační parametr A5 

a v druhém modelu pro vztah mezi TME a dvěma pooperačními parametry pCRO a pDRO. 

Závěr: Na základě analýzy získaných údajů byl zjištěn pelvimetrický parametr, který může být použit jako objektivní marker kvality totální mezorektální excize při resekci rekta zejména pro tumory středního 

rekta. Tato nalezená korelace představuje nový nástroj v předoperační rozvaze o možnosti provedení resekce transanálním přístupem (TaTME). 
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RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA – KAZUISTIKA
Přednášející: 

M. Lerch, M. Peteja, A. Zatloukal, J. Polovko, P. Zonča 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Poranění análního kanálu a konečníku bývají relativně vzácná především pro anatomické umístění anorekta, které je chráněno pánevními kostmi, kostí křížovou a svalstvem pánevního 

dna. Extraperitoneální poranění rekta je závažné pro riziko periproktální až pánevní flegmony. Etiologicky nejčastější bývají poporodní poranění při rupturách hráze, dále pak iatrogenní poranění 

při endoskopických intervencích, tupá i penetrující poranění jako součást úrazů různé etiologie. Chtěli bychom prezentovat raritní způsob poranění hráze s poraněním anorekta.

Metody: Akutně přijatý 69letý pacient po pádu ze žebříku, jehož součástí byl háček na zavěšení kbelíků. Při pádu došlo k zachycení oblasti perinea o háček a došlo k roztržení hráze včetně otevřeného 

poranění anorekta i s poraněním sfinkterů. Pacient byl akutně revidován, bylo provedeno ošetření anorekta, reparace sfinkterů, ošetření hráze a vyšití protektivní sigmoideostomie. Bez komplikací propuštěn 

domů, ambulantně pak protrahované hojení. Zhojen, dále rehabilitace pánevního dna a sfinkterů. V současné době v plánu obnova kontinuity.

Výsledky: Zhojení anorekta i hráze. Funkčnost anorekta bude známa až po obnově kontinuity.

Závěr: Poranění anorekta bývají vzácná, vyžadují individuální přístup ke každému pacientovi.

Blok 4: 16.00–17.00 hod., sál Aurelius 
MODERNÍ POJETÍ LÉČBY AKUTNÍDEVERTIKULITIDY

DIVERTIKULITIDA PODLE EBM
Přednášející: 

R. Svatoň, Z. Kala, I. Penka 

Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích

Úvod: Ataka symptomatické divertikulitidy postihne asi 20 % pacientů s divertikulární nemocí. V 5 % je divertikulitida komplikovaná (absces, perforace, fistula, striktura, obstrukce). K operaci dospěje 

až 20 % pacientů hospitalizovaných pro akutní divertikulitis.

Metody: Dle výsledků recentních studií (MEDLINE, PubMed, EMBASE), doplněných o vlastní soubor pacientů, prezentujeme aktuální doporučení a postupy v diagnostice a léčbě divertikulitidy.
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Výsledky: Z používaných zobrazovacích metod dosahuje v diagnostice divertikulitidy nejvyšší senzitivitu a specificitu CT vyšetření. Umožňuje rozlišit nekomplikovanou a komplikovanou formu divertikulitis. 

Nekomplikovaná forma je definovaná rozšířením střevní stěny/divertiklu s nebo bez prosáknutí okolního tuku. Za určitých podmínek lze tuto formu léčit účinně a bezpečně ambulantně, dokonce i bez užití 

antibiotik. V případě průkazu komplikace lze postupovat konzervativně, semikonzervativně nebo operačně. Abscesové kolekce drénujeme (CT/UZ navigací nebo laparoskopicky). V případě perforace 

a peritonitidy indikujeme operaci. U rekurentních divertikulitid je preferován individuální přístup. Za období 2010–2013 jsme na naší klinice pro divertikulitidu akutně operovali 42 pacientů. V 38 případech 

byla provedena Hartmannova resekce s 7,9% letalitou a 36,8% morbiditou. Následná dekolostomie byla doposud realizovaná u 65,7 % pacientů.

Závěr: Incidence divertikulitidy narůstá. V rámci diagnostiky je nutné odlišit komplikovanou a nekomplikovanou formu. Za určitých podmínek je poté možné nekomplikovanou formu divertikulitidy léčit 

ambulantně i bez antibiotik. V případě abscesů lze s výhodou využit CT/UZ navigované drenáže. V případě peritonitidy je základem operační řešení s možností využití laparoskopie.

JSOU NUTNÁ ANTIBIOTIKA V LÉČBĚ NEKOMPLIKOVANÉ DIVERTIKULITIDY?
Přednášející: 

M. Šnajdauf 

III. chirurgická klinika I. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Úvod: Prevalence divertikulózy ve vyspělých státech západního světa stoupá a s ní i náklady na léčbu divertikulitidy. Součástí léčby divertikulitidy je prakticky ve všech učebnicích doporučována antibiotická 

terapie. Nepodání antibiotik by mohlo být při případném rozvoji komplikací považováno za non lege artis léčbu. Tématem přednášky je přehled současných poznatků o významu použití antibiotik v léčbě 

nekomplikované divertikulitidy.

Metody: Práce vychází z článků dostupných v databázi Medline.

Závěr: Užití antibiotik v léčbě nekomplikované divertikulitidy nesnižuje výskyt komplikací, nezkracuje léčbu a nesnižuje riziko recidivy.
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Čtvrtek 8. 10. 2015
Blok 5: 9.00–10.00 hod., sál Aurelius
KOMPLIKACE OSTEOSYNTÉZ, COMPARTMENT SYNDROM

STRATOSTM – AN EFFECTIVE IMPLANT SYSTEM FOR THE CHEST WALL
Lecturer: 

Uwe-Jens Sander 

MedXpert GmbH

StraTosTM (Strasbourg Thoracic Osteosyntheses System) offers a solution for several indications concerning the bony chest wall: The correction of deformities of the chest wall, such as Pectus Excavatum, 

Pectus Carinatum and Pectus Arcuatum; costal and sternal fractures, reconstruction of defects following resections of the chest wall, as well as primary and secondary sternal closure. 

Brief introduction of the instruments and implants. Case studies for the several indications. 

Indication trauma – advantages of surgical stabilization. The newly developed 3D-Clips in different sizes allow a stable and flexible fixation of the fractured ribs with an excellent support for immediate 

patient recovering.

AKUTNÍ KOMPARTMENT SYNDROM U ZLOMENIN RUKY A PŘEDLOKTÍ
Přednášející: 

J. Konečný, M. Reška, J. Čiernik, R. Hasara, L. Veverková 

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod: Zlomeniny střední části a dolního konce předloktí jsou po poraněních bérce nejčastějšími zlomeninami uváděnými v souvislosti se vznikem akutního kompartment syndromu. Včasná diagnostika 

a léčba zabraňuje vzniku trvalých následků omezujících funkci ruky. 

Metodika a výsledky: Autoři poukazují na nejčastější příčiny vzniku kompartment syndromu. Upozorňují na klinické příznaky v oblasti ruky a předloktí a na diagnostický a terapeutický postup – místa 

měření intrafasciálního tlaku, správné provedení fasciotomií. Sdělení je doplněno kazuistikou. 

Závěr: Akutní kompartement syndrom předloktí a ruky má svá specifika, co se týče klinických příznaků, měření intrafasciálního tlaku i operačního řešení. Tato komplikace si zasluhuje zvýšenou pozornost, 

protože její četnost díky velkému počtu těchto zlomenin, není malá. 

Klíčová slova: Kompartment syndrom, poranění ruky, poranění předloktí.
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TRAUMATICKÁ HERNIACE PLÍCE – KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
Přednášející: 

M. Reška, J. Konečný, M. Benej, M. Páral, I. Čapov, L. Veverková 

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Klíčová slova: Trauma hrudníku, nestabilní hrudní stěna, traumatická herniace plíce 

Úvod: Herniace plíce je definována jako protruze plicní tkáně porušenou kontinuitou hrudní stěny. Její výskyt je poměrně vzácný. Může být asymptomatická, většinou se ale projevuje jako dyspnoe, bolesti 

hrudní stěny nebo viditelné a hmatné vyklenutí. Herniace plíce jsou klasifikovány podle lokalizace na krční – 35 %, interkostální – 70 % (60–83 %) a brániční (vzácné). Podle etiologie je lze rozdělit 

na kongenitální a získané (nejčastěji traumatické či iatrogenní).

Metody: Autoři prezentují případ mladého muže, který utrpěl tupé poranění – kontuzi hrudníku následkem pádu automobilové převodovky na přední stěnu hrudní. Následkem poranění byly mnohočetné 

zlomeniny žeber, kominutivní zlomenina klíční kosti, lacerace sterno-klavikulárního skloubení a zlomenina sterna s nestabilitou hrudní stěny a herniací horního laloku levé plíce do podkoží.

Výsledky: Po stabilizaci pacienta byla provedena deliberace plíce s revizí hemithoraxu a drenáží, rekonstrukce a stabilizace hrudní stěny včetně klíční kosti a sterna. Pooperační průběh byl příznivý, pacient 

byl sedmý den od operace přeložen na chirurgické pracoviště v místě bydliště bez nutnosti další chirurgické intervence.

Závěr: Nestabilní hrudní stěna se všemi svými komplikacemi a důsledky patří mezi život ohrožující poranění. Definitivní ošetření by mělo být prováděno na specializovaném pracovišti s nezbytnou 

multioborovou spoluprací.

Blok 6: 10.30–12.00 hod.
LÉČBA DUTINOVÝCH INFEKCÍ 

INFEKCE CÉVNÍCH REKONSTRUKCÍ V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI
Přednášející: 

V. Třeška, B. Čertík, J. Moláček, K. Houdek 

Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod: Incidence infekcí aortofemorálních rekonstrukcí se pohybuje v rozmezí 0,6–3 %. Jsou zatíženy až 50% mortalitou a až u 20 % nemocných je nutno provést vysokou amputaci končetin. Cílem sdělení 

je podat komplexní pohled na současné diagnostické a léčebné možnosti těchto závažných komplikací rekonstrukční cévní chirurgie.
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Metodika: V létech 2001–2014 jsme na Chirurgické klinice FN a LF UK v Plzni založili celkem 1178 rekonstrukcí v aortofemorální oblasti. U 26 nemocných (2,2 %) se v různém časovém období 

od primární rekonstrukce vyskytla infekce cévní protézy. K základním diagnostickým prostředkům patřila vedle klinického vyšetření computerová tomografie (CT) a pozitronová emisní tomografie s využitím 

fluorodeoxyglukózy (FDG PET CT). V operačních výkonech převažovaly „in situ“ nad extraanatomickými rekonstrukcemi. Pokud byla postižena jen periferní část protézy v oblasti třísla, využili jsme k léčbě 

konzervativní způsob – drenážní výkony.

Výsledky: Mortalita nemocných byla 19,3 %, vysoká amputace byla nutná u 11,9 % nemocných. Morbidita nemocných po sekundárním výkonu byla 57,3 %. Reinfekce nově založené rekonstrukce se 

vyskytla v 16.5 % případů. Doba hospitalizace přeživších nemocných byla v průměru 46,5 dní. 30 dní po operaci zůstaly průchodné všechny „in situ“ rekonstrukce, extraanatomické rekonstrukce měly 

60% primární průchodnost.

Závěr: Infekce cévních rekonstrukcí v aortofemorální oblasti vyžadují personalizovanou léčbu multidisciplinárním týmem cévního centra. Dobré výsledky byly dosaženy pomocí sekundárních „in situ“ 

rekonstrukcí, které dnes patří k metodě léčebné volby. Pozitivní léčebný efekt měly i místní drenážní výkony u infekcí, které postihovaly jen periferní část cévní rekonstrukce.

Podpořeno projektem P 36 Univerzity Karlovy v Praze.

SEPTICKÉ KOMPLIKACE U NITROHRUDNÍCH PORANĚNÍ 
Přednášející: 

F. Vyhnánek, D. Jírava, M. Očadlík 

Chirurgická klinika 3. LF UK a FN KV v Praze

Úvod: Infekce představuje významnou příčinu komplikací nebo i úmrtí po závažném tupém i penetrujícím traumatu hrudníku. Sepse se vyskytuje u 2 % zraněných. Infekční komplikace po dopravním 

úraze jsou příčinou úmrtí u 10 % zemřelých zraněných. Nejčastější příčinou sepse jsou nozokomiální respirační infekce. Dlouhodobé přežití po úraze vyžaduje proto i prevenci a účinnou léčbu infekcí. 

Mezi infekční komplikace se septickými projevy u poranění hrudníku patří jednak infekce, které vznikly v souvislosti s úrazem: 

1. Poúrazový empyém hrudníku (infikovaný retinovaný hemotorax x infekce při penetrujícím poranění);

2. Infikovaný intrapulmonální hematom (traumatický plicní absces);

3. Mediastinitida (nejčastěji po poranění jícnu).

Další a častější skupinou jsou infekce nozokomiální: 

1. Ventilační pneumonie, 

2. Ostatní pneumonie, 

3.  Parapneumonický empyém,

4. Plicní absces. 



IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY
IX. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7.–8. října 2015

Hotel Galant, Mikulov
SBORNÍK ABSTRAKT

Z chirurgicky léčitelných infekčních komplikací je nejčastější empyém hrudníku. Cílem sdělení je retrospektivní analýza skupiny nemocných s poúrazovým empyémem hrudníku.

Nemocní, metoda a výsledky. Do studie bylo zařazeno celkem 196 nemocných operovaných pro empyém hrudníku v období od r. 1996 do 2014. Z celkového počtu nemocných bylo 128 mužů a 68 žen 

ve věku od 20 do 79 let. Nejčastější příčinou byl parapneumonický empyém a to u 135 nemocných. Poúrazový empyém hrudníku byl léčen u 32 zraněných.

Nemocní byli operováni a podle stadia empyému byla provedena operace pomocí videotorakoskopie / odstranění fibrinu, parciální dekortikace, cílená drenáž / nebo torakotomickou revizí / dekortikace, 

dekortikace + resekce plíce, excize bronchopleurální píštěle se suturou bronchu / . V pooperačním období byl nejčastější komplikací protrahovaný únik vzduchu po dekortikaci. 

Závěr: Infekce u nitrohrudních poranění vznikají buď v souvislosti s poraněním, nebo častěji jako nozokomiální infekce v průběhu léčení / pneumonie/. Z chirurgicky léčitelných komplikaci je nejčastější 

poúrazový empyém hrudníku. Cílem chirurgické léčby u empyému hrudníku je podle stadia onemocnění evakuace výpotku s odstraněním fibrinu a dekortikace s následnou reexpanzí plíce.

EMPYEMA THORACIS
Přednášející: 

T. Horváth et al. 

Fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích et CBC, THORaxUN Brno CZ EU

Východiska: Hnisavý pleurální nebo mediastinální výpotek ohrožuje pacientův život. Vyžaduje razantní řešení vylučující váhavost i ukvapená rozhodnutí. Nejlepší chirurgická strategie se opírá o nejhlubší 

interní souvztažnosti.

Nástroje: 

1) Drenáž chirurgická anebo 

2) vedená CT – obojí včetně klinické informace a léčebného potenciálu, které poskytují v posloupnosti jednotlivých kroků, spád pod vodní zámek, aktivní sání, výplachy antiseptiky s kalibrací kavity, celková 

i lokální aplikace antibiotik, talku, nebo bakteriálních kultur k dosažení obliterace interpleurální štěrbiny 

3) Minimálně invazivní videoasistovaná procedura 

4) Torakotomie/stomie 

5) Mediastinotomie, raritně otevřená. Konzervativní a radikální kurativa nestojí proti sobě. Jsou-li jejich indikace oprávněné, vzájemně se doplňují, prolínají a potencují. Rovnocenný vliv mají zralé léčebné rozhodnutí, 

citlivá preparace, chirurgická empirie, detailní znalost interní stránky případu vč. její nutriční komponenty, erudované vedení předoperační přípravy, anestezie a pooperační péče, intenzivní i standardní. 

Závěr: Léčba hrudního empyému patří k nejkomplexnějším dovednostem. Míra jejího zdravotního, sociálního a ekonomického úspěchu závisí na intra- a inter-disciplinární soudržnosti. 

Klíčová slova: Hrudní empyém, drenáž, mediastinotomie, mediastinostomie, videoasistovaná torakochirurgie, torakotomie, torakostomie.
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Background: Pleural or mediastinal suppuration endangers patients life. Vigorous solution is needed. Neither sluggish approach nor hurried decisions are instrumental. Best surgical strategy is based 

on deep medical concept.

Instruments: 

1) Thoracic and 

2) CT guided tubing – with clinical information and curative potential of sequencing their components – water sealed drainage, active suction, space sizing, antiseptic irrigation, systemic and local 

administration of antibiotics, talc poudrage/slurry and biological obliteration of residual cavity by bacterial cultures. 

3) Videoassisted procedure 

4) Thoracotomy/stomy. 

5) Mediastinotomy, rarely open. Conservative and radical treatments are not contradictory. They are shading into each other with justified indication reciprocally. Exact treatment decision, surgical 

experience, professional preparation, particular medical aspects nutritional status including, erudite management of preoperative examination, anaesthesy and postoperative intensive and standard 

therapy are of equivalent power. 

Conclusion: Management of thoracic empyema belongs to most complex mastery. Degree of its medical, social, and economical success is conditioned by intra- and interdisciplinary cohesivity. 

Keywords: Empyema/Thoracic; Mediastinostomy; Mediastinotomy; Tubing; VATS; Thoracostomy; Thoracotomy.

ŘEŠENÍ LEAKU PO ROBOTICKÉ LAR – NAŠE ZKUŠENOSTI 
Přednášející: 

J. Rejholec, J. Moravík, R. Maleček, D. Tschakert  

Centrum robotické chirurgie KZ a.s; Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín o.z.

Úvod: V práci hodnotíme soubor pacientů odoperovaných v centru robotické chirurgie KZ pro zhoubný nádor rekta s leakem anastomózy.

Metodika: Retrospektivní analýza resekčních výkonů pro karcinom rekta od 1. 1. 2009 do 30. 3. 2015. Celkem bylo operováno 175 pacientů s karcinomem rekta, ze souboru byli vyřazeni pacienti 

s provedeným paliativním výkonem. V daném souboru je rozebráno 23 leaků. 

Výsledky: Soubor je rozebrán ve smyslu zhodnocení použitých řešení k terapii leaku a zhodnocení eventuální možné alternacity řešení leaku. 

Závěr: Řešení leaku po robotické resekci pro nízký karcinom se nijak neliší od řešení leaku po jiným způsobem provedené resekci.
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Blok 7: 13.00–15.00 hod., sál Aurelius
PRÁVNÍ ASPEKTY KOMPLIKACÍ V CHIRURGII (KASUISTIKY)

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOUDNÍ PRAXI
Přednášející 

K. Cibulka 

Nejvyšší soud České republiky

Trestní odpovědnost představuje zvláštní typ právní odpovědnosti. Základem trestní odpovědnosti je trestný čin, jehož zákonná definice je zakotvena v ustanovení § 13 odst. 1 trestního zákoníku. V oblasti 

poskytování zdravotní péče přicházejí zpravidla v úvahu trestné činy proti životu a zdraví uvedené v části druhé, hlavě první zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Při posuzování trestnosti spáchaného činu je přitom nezbytné zvažovat též protiprávnost činu, resp. okolnosti, které ji vylučují, jakož i společenskou škodlivost činu ve světle zásady subsidiarity trestní 

represe a pravidla ultima ratio ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákoníku. Závěr o trestní odpovědnosti musí být založen rovněž na dodržení norem trestního práva procesního. V této souvislosti nemohou 

být opomenuty některé procesní otázky, včetně nepřípustnosti trestního stíhání [zejména podle § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů – trestní řád].

Výklad o trestní odpovědnosti při poskytování zdravotní péče a některých procesních otázkách je založen na vybraných rozhodnutích Nejvyššího soudu, ve kterých se posuzovala trestní odpovědnost lékaře 

či zdravotníka zejména v souvislosti s pochybeními při provádění chirurgického zákroku.

1. Trestný čin jako základ trestní odpovědnosti (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – TrZ). 

Odpovědnost za zaviněný protiprávní čin, který trestní zákon výslovně označuje za trestný čin a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (§ 13 TrZ).

2. Protiprávnost činu a některé okolnosti, které ji vylučují.

Formální a materiální protiprávnost činu.

Krajní nouze (§ 29 TrZ). Svolení poškozeného (§ 30 TrZ). Přípustné riziko (§ 31 TrZ).

3. Použití zásady subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 TrZ) a pravidla „ultima ratio“. 

Pojem společenské škodlivosti činu a uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

[Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu ustanovení § 12 odst. 2 TrZ o zásadě subsidiarity trestní represe, včetně výkladu pojmu společenská škodlivost činu a výkladu aplikace principu 

„ultima ratio“ (uveřejněné pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.)].
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4. Některé trestné činy při poskytování zdravotní péče a jejich trestní postih. Nepřípustnost trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j) TrŘ.

Přečiny proti životu a zdraví (zejména ustanovení § 143, § 147, § 148 a 150 TrZ) jako typově nejčastější trestné činy spáchané ve zdravotnictví.

Použití zásady ne bis in idem.

5. Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu k pochybení v chirurgii

• K trestnému činu ublížení na zdraví z nedbalosti spáchanému nevyužitím dostupných vyšetřovacích metod.

• K nesprávnému stanovení medikamentózní léčby varikokély.

• K nesprávnému použití operační metody u pacienta s vykloubením akromioklavikulárního kloubu.

• K příčinné souvislosti u trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti při nesprávné aplikaci léčiva.

• K neprovedení revize operační rány po provedení přemostění uzávěru stehenní tepny žilním štěpem.

• K ponechání operační roušky v dutině břišní.

METODIKA NS ČR Z POHLEDU ZNALCE V CHIRURGICKÉ PRAXI
Přednášející: 

D. Klos 

I. chirurgická klinika FN v Olomouci

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), stanoví při újmě na přirozených právech člověka v ustanovení § 2956, že škůdce je povinen odčinit škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. 

Dle § 2958 OZ škůdce odčiní újmu poškozeného při ublížení na zdraví peněžitou náhradou, která vyvažuje plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší 

budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění, pokud nelze výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Současně OZ ve svých závěrečných ustanoveních 

zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tím v podstatě došlo k vakuu, kdy znalci i soudci neměli k dispozici předlohu při neurčitých zákonných výrazech 

„zásad slušnosti“ apod., podle které mohli určovat plně v souladu s principy legitimního očekávání a právní jistoty dle § 13 OZ základním a systematickým způsobem výši peněžité náhrady při újmě 

na zdraví.
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Těmto zmatkům se snažil předejít Nejvyšší soud ČR a skupina kolem jejich soudců, jež vytvořili tzv. Metodiku NS k náhradě na nemajetkové újmě na zdraví, která se stala součástí Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek NS ČR pod č. 63/2014. K tomu se váže i nové odvětví znalecké činnosti – stanovení nemajetkové újmy na zdraví, zřízené vyhláškou č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam 

znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.

Tato metodika vychází v části stanovení ztížení společenského uplatnění z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen MKF) vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací, 

upravenou pro potřebu metodiky.

V průběhu její aplikace vyvstala řada zajímavých otázek, jež čekají na své zodpovězení pravděpodobně až prvními rozhodnutími soudů vyšších instancí. 

Cílem prezentace je seznámit chirurgickou společnost s metodikou, její aplikací a úskalími v běžné chirurgické praxi.

PRACOVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST CHIRURGA ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU CHIRURGICKÝMI KOMPLIKACEMI
Přednášející 

P. Ostruszka1, E. Ostruszka Klusová2 
1 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
2 advokátka

Za škodu, resp. újmu, způsobenou chirurgickými komplikacemi odpovídá poškozenému pacientovi a dalším osobám (typicky pozůstalým), primárně poskytovatel zdravotních služeb (nemocnice), 

a to v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytovatel zdravotních služeb však může přímo vůči chirurgovi, který svým jednáním chirurgické komplikace způsobil, využít tzv. regresní 

nárok a požadovat po něm přinejmenším částečnou refundaci náhrady poskytnuté poškozenému.

V přednášce jsou shrnuty především:

• základní informace o podmínkách, které musí být podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, naplněny, aby mohl poskytovatel zdravotních služeb jakožto zaměstnavatel 

požadovat náhradu škody po chirurgovi jako po svém zaměstnanci, 

• legální limity výše této náhrady a 

• možnosti prolomení těchto limitů. 

Dále jsou v příspěvku stručně zmíněny také další možnosti postihu, které může zaměstnavatel v případě chirurgických komplikací vůči svému zaměstnanci využít (zejména možnost ukončení pracovního 

poměru či snížení nebo odebrání pohyblivé složky mzdy).
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NÁHRADY ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Přednášející: 

L. Marasová 

Nejvyšší soud České republiky

Při provádění zdravotní péče se lze setkat s případy, při nichž dochází k pochybení lékařů a dalších zdravotníků a na které je třeba reagovat přiměřenými právními prostředky z oblasti civilního, trestního, 

a v ojedinělých případech, i správního práva. S těmito pochybeními pak bývá často spojen vznik škody nebo nemajetkové újmy, kterou je třeba odčinit. Ve výkladu se zaměřuji na adhezní řízení, které 

je součástí řízení trestního, a dále na rozhodování civilních soudů o náhradě škody a nemajetkové újmy. Zmíněné otázky jsou prezentovány zejména na rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR.

1. Pojetí škody a nemajetkové újmy v trestním právu (pojem škody a nemajetkové újmy, zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu R 34/2010)

2. Některé procesní souvislosti v rozhodování o náhradě škody a nemajetkové újmy (předpoklady k uložení povinnosti nahradit škodu; případy, kdy je soud povinen škodu přiznat; způsob rozhodnutí soudu)

3. Stručný přehled pojetí náhrady škody ve starém a novém občanském zákoníku (nejvýznamnější změny úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy po rekodifikaci civilního práva)

4. Vybraná judikatura Nejvyššího soudu v civilním řízení

5. Vybraná judikatura Nejvyššího soudu v trestním řízení

Blok 8: 15.15–16.15, sál Aurelius
VARIA + DOKTORANDSKÉ PRÁCE

JEJUNO – ILEÁLNÍ MAGNETICKÝ BYPASS JAKO MOŽNOST LÉČBY OBEZITY + KAZUISTIKA
Přednášející: 

J. Lhoťan, P. Tkáčová 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

Hlavním cílem této prezentace je představit možnost léčby obezity pomocí tzv. magnetického bypassu. 

Úvod: Léčba obezity konzervativními postupy je z dlouhodobého hlediska neúčinná, a proto je v posledních letech výzkum v obezitě zaměřen na léčebné postupy, které jsou efektivní. Nejefektivnější metoda, 

která efektivně redukuje hmotnost pacienta a působí efektivně na přidružené onemocnění spojené s obezitou, je metoda chirurgická. V současnosti existuje možnost využít metodu, která je pro pacienta 

šetrná a tou je jejuno – ileální magnetický bypass, kdy se operační výkon provádí na tenkém střevě.
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Metoda: Výzkumné šetření probíhalo formou kazuistiky u pacientů, kteří byli zařazeni do probíhajícího výzkumu, a získaná data byla dále analyzována z hlediska předoperační a pooperační péče.

Výsledky: Analýzou výsledků byla zjištěna efektivita této metody

Závěr: Za získaných výsledků lze pohlednou na fakt, že existuje nová metoda v redukci hmotnosti u osob trpících obezitou.

RESEKCE JATER PRO METASTÁZY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU /MTS KRCA/ V IKEM ZA 11 LET, 2004–2014
Přednášející: 

A. Valsamis, M. Oliverius, M. Kučera, M. Kočík, J. Froněk 

Klinika transplantační chirurgie, IKEM Praha

Úvod: Česká republika zaujímá první místo v incidenci KRCa na světě, nově onemocní cca 7500 osob ročně. Z tohoto počtu se u 50–60 % rozvine sekundární mts jaterní postižení. Dokonce u 15–20 % 

nemocných s KRCa jsou jaterní mts přítomny již v době stanovení diagnózy. Přes pokroky v nechirurgických metodách multimodální léčby jaterních mts KRCa zůstává jaterní resekce jedinou potenciálně 

kurabilní metodou vedoucí k vyléčení pacienta. 

Metody: Od roku 2004 do roku 2014 jsme v IKEM provedli 387 resekcí jater pro mts KRCa z 701celkových resekcí jater u 261 pacientů s mts krca z celkového počtu 554 pacientů s jaterním 

onemocněním. Indikace k resekcím byla upravena v rámci multidisciplinárního týmu zvažující celkový stav pacienta, primární tu střev, lokalizaci a velikost tumoru jater. V případě léčby chirurgické 

u synchronních mts přicházejí v úvahu tři základní varianty: primární výkon na střevě, primární výkon na játrech anebo provedení obou těchto resekcí současně. Etapové výkony s využitím chirurgických, 

onkologických a radiointervenčních metod jsou možností, jak zvýšit resekabilitu primárně inoperabilních jaterních mts KRCa. U pacientů, u kterých nebyla indikována chirurgická léčba, byla provedena 

některá z paliativních metod (RFA, TACE, chemoterapie). Následovala ambulantní dispenzarizace s pravidelnou KSK, USG/CT a laboratorní kontrolou.

Výsledky: Jaterní resekce byly provedeny v celém spektru výkonů od jednoduchých neanatomických resekcí (NAR), přes hemihepatektomie, rozšířené hepatektomie, centrální resekce až po multiorgánové 

resekce. Z 387 resekcí byly nejčastěji zastoupeny NAR v 61 % případů. Z celkového počtu 261 pacientů činila mortalita 3,1 %. Pooperační komplikace se vyskytly u 52 ze 161 pacientů, tj 19,9 %, jaterní 

u 35 pacientů (13,4 %), nechirurgické u 22 pacientů (8,4 %). Pětileté přežívání bylo 39 %.

Závěr: V IKEM se provádí jaterní chirurgie s prakticky kompletním spektrem možných výkonů včetně ev. transplantací. Resekce jater pro mts KRCa zaujímá cca polovinu objemu jaterních resekcí, je jedinou 

potenciálně kurabilní metodou v léčbě tohoto zákeřného onemocnění. Naše výsledky jsou dle opakovaných půlročních statistických údajů plně srovnatelné s výsledky světoznámých chirurgických center 

zabývajících se jaterní chirurgií. 
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CHRONICKÁ STEHENNÍ PÍŠTĚL JAKO KOMPLIKACE ASYMPTOMATICKY PROBĚHLÉ AKUTNÍ APENDICITIDY
Přednášejí: 

F. Rudisch, L. Denemark, F. Neumann, T. Briatka 

Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Tímto sdělením bychom chtěli popsat méně častou komplikaci asymptomaticky prodělané akutní apendicitidy, a to chronickou stehenní píštěl způsobenou psoatickým abscesem v malé pánvi.

Na naše pracoviště se dostavila 88letá žena pro recidivující absces pravého stehna. Kultivačně byla z hnisu prokázána E. coli a Kl. pneumoniae. Doplňující ultrazvukové vyšetření prokázalo píštěl 

komunikující s malou pánví, kde nehomogenní tekutinová kolekce, dle CT břicha pak absces naléhající na m. iliacus vpravo související s dnem céka. Pacientka byla přijata na chirurgické oddělení 

k perkutánní punkci abscesu pod ultrazvukovou kontrolou. Po laváži ložiska pacientka propuštěna do domácí péče, v současné době bez známek recidivy.

PREVENTIVNÍ STENÁŽ BILIÁRNÍ REKONSTRUKCE V EXPERIMENTU
Přednášející: 

T. Grolich1, M. Crha2, J. Hlavsa1, V. Procházka1, Z. Kala1, M. Farkašová1, K. Gašparová1, T. Andrašina3  
1 Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích 
2 Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích 
3 Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno

Úvod: Stenóza anastomózy po biliární rekonstrukci představuje častou komplikaci spojenou s vysokou morbiditou po operačních výkonech na nedilatovaném žlučovém stromu v případě časné reparace 

iatrogenní léze žlučových cest či v přídě jaterní transplantace od živého dárce.

Metody: V rámci probíhající experimentální studie in vivo na porcinním modelu byly zhodnoceny výsledky prvních chirurgických transanastomotických implantací biodegradabilního samoexpandibilního 

stentu. Hodnocena byla chirurgická proveditelnost nové techniky, účinek stentu na anastomózu preoperačně, chování stentu v anastomóze v průběhu sledování s detekcí hojení anastomózy pomocí 

klinických projevů, laboratorních odběrů i zobrazovacích metod.

Výsledky: Implantace proběhla u prvních čtyř prasat bez preoperačních komplikací zavedení stentu s jeho patencí v korektní poloze preoperačně. V průběhu sledování nedošlo k dilataci žlučových cest 

či výrazné patologii na úrovni laboratorních známek biliární obstrukce.

Závěr: První výsledky experimentální studie svědčí pro bezpečnost nové preventivní metody stentáže biliární rekonstrukce. Dlouhodobý efekt ve srovnání s rekonstrukcí bez užití stentu je předmětem 

dalšího zkoumání. 

Práce vznikla za podpory projektu AZV: Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest, reg. č. 15-32484A.
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LIPOSARCOM RETROPERITONEA – CHIRURGICKÁ LÉČBA, KAZUISTIKA
Přednášející: 

M. Páral, P. Vlček, J. Korbička, I. Čapov 

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod: Liposarkomy řadíme do skupiny nádorů mezenchymálních. Po fibrosarkomech jsou tyto tumory druhé nejčastěji se vyskytující měkkotkáňové nádory – 20% všech měkkotkáňových maligních tumorů 

dospělých pacientů. Jejich nejčastější lokalizací je tuková tkáň končetin a retroperitonea, kde jsou dokonce nejčastěji se vyskytujícími sarkomy. Právě v oblasti retroperitoneální dokáží být dlouho klinicky 

němé. Charakteristická je pomalá rychlost růstu, možnost nabývat enormních rozměrů a tendence k lokálním recidivám. 

Kazuistika: 78letá pacientka došetřena pro narůstající břišní dyskomfort a klinicky patrnou rozsáhlou rezistenci levé poloviny břicha. Vyšetřovací algoritmus zahrnoval mj. UZV, CT, MRI a biopsii pod CT. 

Tumor byl indikován k chirurgickému řešení. Peroperační nález rozsáhlých paketů patologicky změněných uzlin retroperitonea ale znemožnil kompletní odstranění tumoru. Operační výkon i pooperační 

průběh byl bez komplikací. Nemocná je t.č. v onkologické dispenzarizaci.

Závěr: Chirurgická léčba je jedinou možností pro radikální odstranění liposarkomů retroperitonea. S ohledem na jejich možné rozměry a tím působící obtíže nemocným má smysl i operace paliativní 

pro zlepšení kvality života.
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KONGRES HOJENÍ RAN

Středa 7. 10. 2015
Blok: 9.00–12.30 hod., sál Pálava 
IATROGENNÍ POŠKOZENÍ A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

RIZIKA SORRORIGENNÍHO POŠKOZENÍ KOŽNÍHO KRYTU PACIENTŮ
Přednášející: 

A. Pokorná, S. Saibertová, P. Juřeníková 

Katedra ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Úvod: Poškození kožního krytu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mají různorodou etiologii. Většina z nich vzniká v důsledku celkově negativního zdravotního stavu pacientů, ale určité 

procento ran se rozvíjí také v souvislosti s ne zcela správně poskytovanou péčí a/nebo v souvislosti s prováděnými diagnosticko-terapeutickými intervencemi. 

Metody: Multicentrická prospektivní observační studie na pracovištích JIP a ARO (osm pracovišť) zaměřená na identifikaci rizika a reálné projevy sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů 

v intenzivní péči.

Výsledky: V rámci několikaměsíčního sledování byly identifikovány na každém pracovišti rány, které lze potenciálně označit za sorrorigenní. Po důkladné kořenové analýze byly vyhodnoceny ty, u nichž byla 

identifikována etiologie s jednoznačnou preventabilitou. Jednalo se zejména o léze:

• které souvisely s přiložením diagnostických pomůcek – např. manžeta tonometru – tlaková léze;

• nesprávné posouvání pacienta a nevhodné nastavení aktivní antidekubitní matrace – frikční léze;

• nesprávné odstranění fixačního materiálu – plošné exkoriace;

• neadekvátní diagnostika příčiny poškození kožního krytu – zaměnění tlakové léze a vlhké léze – inkontinenční dermatitidy a následná neadekvátní volba terapeutických materiálů.

Cílem studie nebylo poukázat na nedostatky v poskytované péči, ale identifikovat oblasti, v nichž lze realizovat preventivní postupy a snížit či zcela odstranit výskyt potenciálně sorrorigenních ran.

Závěr: Sorrorigenní rána je porucha tkáňové integrity (slizniční, kožní), vzniká i přesto, že jí bylo možno předejít vhodnými diagnosticko-terapeutickými postupy a/nebo je způsobena ne/vhodnými 

diagnosticko-terapeutickými postupy a/nebo nedostatečnou kontrolou. Základní principy pro identifikaci a předcházení vzniku sorrorigenních a iatrogenních ran jsou: dostatečná erudice a dodržování 

kompetencí v multidisciplinárním týmu, prevence a monitorování, schopnost předvídání a znalost rizik. Vhodným strategickým nástrojem je vzdělávání zdravotnických pracovníků v přímé péči o pacienta, 

sdílení informací a využívání objektivizujících škál pro hodnocení lokálního nálezu i celkového stavu pacienta.

Příspěvek vznikl v rámci projektu: MUNI/A/1144/2014 (ID=29291) Prevence a diagnostika sorrorigenních ran jako nežádoucích událostí v ošetřovatelské praxi – implementace mezinárodních guidelines 



IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY
IX. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7.–8. října 2015

Hotel Galant, Mikulov
SBORNÍK ABSTRAKT

NÁSTROJE NA SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY A EKONOMIKY HOJENÍ DEFEKTŮ PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH
Přednášející: 

L. Veverková1, P. Doležal2, M. Nečas2 
1 I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
2 Consulting Hartmann, Česká Republika

Úvod: Nejen mezi akademiky, je stale platná zásada „Publish or perish“. Despite its cynicism, the phrase makes an important point: publishing findings, and the lines of reasoning and relevant to them 

is critical to the progress of. 

Přes cynismus této fráze je to důležitý cíl mnohých z nás. Ale, abychom mohli analyzovat a publikovat své výsledky, je třeba mít k tomu potřebné nástroje. Tím jsou nejen soubory nemocných, ale hlavně 

jejich dostupná a dobrá databáze, která nám pomůže získat rychlý přehled o jednotlivých skupinách nemocných a analyzovat data o nemocných v daném souboru. Autoři představuji nový systém databáse 

webovské aplikace „I-hojení.cz“ jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Popis systému: Systém pro sběr a analýzu klinických a ekonomických údajů se základními funkcemi umožňuje hodnocení léčby a lze jej používat jako nástroj argumentace pro jednání s vedením 

nemocnic a s pojišťovnami. Poskytuje možnost účinné kontroly léčby, sdílení konkrétních informací o případu odborníky zapojenými v projektu. Databáze je určena pro specialisty, kteří se podílejí na hojení 

ran. Hlavní výhodou systému je bezpečnost (na stejné úrovni jako bankovní systémy), vizuální rozdíl od IČ, variabilita nastavení hodnoticího kritéria, snadnost použití, vysoká variabilita možnosti připojení 

(přístup k Internetu), optimalizace pro mobilní zařízení. Systém umožňuje začlenění NPWT do klinických standardů, vyhodnocení statistických dat a využívání výsledků jako i prevence komplikací.

Závěr: Tento databazový velmi dobře zabezpečený webovský systém je nepostradatelnou podporou při klinickém rozhodování a analyzování výsledků účinnosti léčby. Lze jej využít nejen při vytváření 

publikací, ale poskytne i ekonomickou analýzu terapie, resp. může být účinným nástrojem i v právních sporech.

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ DEKUBITÁLNÍCH LÉZÍ NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI – REGISTRY DEKUBITÁLNÍCH LÉZÍ 
V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Přenášející:  

A. Pokorná, S. Vasmanská 

Katedra ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

Úvod: Dekubity znamenají celospolečenský problém a jsou také jednou z priorit v akčním plánu Ministerstva zdravotnictví pro kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Systém sledování 

incidence a prevalence dekubitálních lézí není jednotný nejen v ČR, ale ani v mezinárodním kontextu.

Metody: Dotazníkový průzkum (per rollam, formulář v angličtině) mezi zástupci odborných organizací pro léčbu ran spolupracujících s Evropskou společností pro léču ran (EWMA – European Wound 

Management Association) a zástupci organizací zapojených v Evropském poradním panelu pro otázky dekubitů (EPUAP – European Pressure Ulcers Advisory Panel).
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Výsledky: Osloveno bylo celkem 54 zástupců organizací spolupracujících s EWMA a 23 kolegů jako zástupců organizací a institucí spolupracujících s EPUAP. Celkem se do průzkumu zapojilo dvacet zemí 

(spolupráce s EWAM i EPUAP). Z tohoto počtu je pouze ve čtyřech z nich funkční národní registr zaměřený na incidenci nehojících se ran: v Itálii, Austrálii, Belgii a Švédsku. Právě v poslední jmenované 

zemi je situace nejpříznivější z hlediska propracovanosti sledovaných údajů. Zaznamenávána jsou také data o kvalitě života pacientů s nehojící se ránou a ekonomické nákladovosti terapie nehojících se ran 

různé etiologie (RUT – Registry of Ulcer Treatment). 

Závěr: Současné demografické změny souvisí také s vyšší incidencí nehojících se ran, z nichž největší zastoupení mají právě dekubitální léze. V současné době je v rámci tvorby nového registru 

dekubitálních lézí na národní úrovni ověřována možnost sběru dat z tzv. administrativních údajů pacientů – zjištění dostupnosti informací versus zátěž zdravotnických pracovníků. Dalším cílem je ověření 

efektivity preventivních opatření a postupná implementace posouzení procesu hojení dekubitů za účelem identifikace strategických terapeutických postupů. Informace zaznamenávané v rámci registru 

dekubitů bude možné využít také při jednání s plátci péče s ohledem na realizované preventivní postupy a jejich efektivitu.

Příspěvek vznikl v rámci projektu: 15-29111A (NV15-29111A) Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni

Blok: 14.00–15.30 hod., sál Pálava 
VARIA

ELIMINACE INFEKCE V RÁNĚ
Přednášející: 

J. Sikorová, K. Čurdová, D. Škochová 

I. chirurgická klinika, JIP, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Úvod: Ranná infekce je nejčastější komplikací hojení ran. Dochází k ní, jestliže mikroorganismy úspěšně překonají hostitelovy obranné mechanismy. Jejím výsledkem jsou změny v organismu hostitele.

Infekce je výsledkem dynamických interakcí mezi hostitelem, potenciálním patogenem a prostředím. Pro vznik infekce je důležité množství bakterií v ráně. Vycházíme-li ze základního odlišení akutní 

a chronické rány, pak jedním z významných parametrů diferenciace je přítomnost infekce. Akutní rány jsou nejčastěji identifikovány jako rány čisté či kontaminované. Chronické rány vykazují známky 

bakteriální kolonizace/infekce. Původci infekce v ranách jsou stafylokoky, streptokoky, klebsiely, kvasinky nebo pseudomonády. V terapii infikované rány hraje hlavní roli možnost eliminace zánětlivého 

ložiska, provedení débridementu a správné lokální ošetření rány. Lokálně se aplikují antiseptické materiály a v indikovaných případech je nutné cílené nasazení antibiotické léčby.

Závěr: Časná identifikace infekce v ráně vede k opatřením, která zmenšují riziko závažnějších infekčních komplikací. Léčba ranné infekce představuje velmi náročný proces. Samozřejmostí léčby jsou 

aseptické postupy a prevence nozokomiálních infekcí.
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PROSTŘEDKY K OŠETŘOVÁNÍ RAN A JEJICH KOMBINACE 
Přednášející: 

L. Dolejší, J. Tlášková, D. Škochová 

I. chirurgická klinika, JIP, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Úvod: Výběr vhodného terapeutického postupu hojení ran je jedním ze základních pilířů procesu hojení. V současné době máme k ošetřování ran celou řadu materiálů a technologií, které nám umožňují 

vybrat pro konkrétního pacienta léčbu na míru.

Volba správného terapeutického postupu v péči o ránu není lehký úkol. Jeho zvládnutí je prvním krokem k úspěšné léčbě. Správná volba krytí a metod vychází vždy z aktuálních požadavků rány, 

komplexních vlastností zvoleného krytí a tolerance pacientem. Nejlepších výsledků v léčbě ran můžeme dosáhnout v případě kombinování jednotlivých metod a terapeutických materiálů. 

Závěr: Péče o nehojící se ránu je interdisciplinárním problémem, který je velmi složitý a zahrnuje mnoho specifických činností. Mezi základní postupy patří vlastní péče o ránu, výběr vhodných 

terapeutických materiálů a metod hojení ran. Nesmí se však opomíjet celkový stav pacienta.

VYUŽITÍ PODTLAKOVÉ TERAPIE U KOMPLIKOVANÝCH A SEKUNDÁRNĚ HOJÍCÍCH SE RAN
Přednášející: 

H. Poláková  

Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Úvod: V poslední době dochází k výraznému rozvoji podtlakové terapie (NPWT) hlavně v souvislosti s možností využití řízené instilace (NPWTi).

Obsah: S tím dochází k rozšíření indikací využití NPWT o rány s obnaženým skeletem na spodině, s přítomností osteomyelitid. Ve srovnání s klasickou NPWT lze NPWTi podstatně efektivněji využít v léčbě 

ran u pacientů s deficitním imunitním systémem, u ran s přítomností multirezistentních bakteriálních kmenů a tím výrazně snížit riziko selhání terapie, u ran vyžadujících opakovaný debridement. Zároveň 

díky možnosti využití různých druhů pěn (klasické polyuretanové pěny, pěny se stříbrem, pěny z polyvinylalkoholu) a při jejich vhodném použití ještě více urychlíme proces hojení.

Závěr: NPWTi lze s výhodou použít u některých specifických ran – zvláště tam, kde je klasická NPWT kontraindikována nebo by vedla k selhání terapie. Podstatně výrazněji zefektivňuje management 

hojení ran.
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PLICNÍ LOBEKTOMIE S DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM ATMOS, OŠETŘOVATELSKÁ KAZUISTIKA
Přednášející: 
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Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

Hlavní text: Kazuistika zabývající se ošetřovatelskou problematikou pacienta po plicní lobektomii, se zaměřením na novinku v hrudních drenážích – systém ATMOS.

Úvod: Nedílnou součástí ošetřování pacientů po operaci plic je péče o hrudní drény. Tato přednáška se zabývá komplexní ošetřovatelskou péčí o hrudní drenážní systém ATMOS. 

Metody a výsledky: Kazuistika pacienta s tumorem plic s kompletním popisem předoperační přípravy, operačního výkonu, pooperační péče a zvláště ošetřovatelské péče o hrudní drenáž ATMOS. 

Videoprojekce.

Výsledky: Vybraná kazuistika poukazuje na zvýšení komfortu při denních činnostech u pacienta se zavedeným drenážním systémem ATMOS. Taktéž i zvýšení komfortu při poskytování ošetřovatelské péče 

zdravotnickým personálem.

Závěr: Všeobecná sestra obsluhující drenážní systém ATMOS musí dobře teoreticky i prakticky zvládat péči o tento drenážní systém.

HRUDNÍ DRENÁŽ
Přednášející: 

G. Oslizloková, I. Šašecí 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Problematika hrudní drenáže je nedílnou součástí péče o pacienty nejen na chirurgických pracovištích. Znalost principu hrudní drenáže a schopnost včas rozpoznat možné komplikace jsou 

nezbytnými požadavky na sestry, starající se o tyto pacienty.

Přednáška je uceleným obrazem ošetřovatelské péče o pacienta s hrudní drenáží. V úvodu popisuje základní anatomii dýchacích cest a fyziologii dýchání. Dále uvádí stručný přehled vyšetřovacích 

a diagnostických metod a indikací k hrudní drenáži. Popisuje techniku zavedení a odstranění hrudního drénu, typy drenážních systémů i možné komplikace, se kterými se můžeme setkat. Zabývá se 

problematikou ošetřovatelské péče od převazů, správné fixace hrudního drénu, rehabilitace až po správnou manipulaci s drenážním systémem a monitoring pacienta. Prezentace je doplněna fotografiemi.

Závěr: V problematice hrudních drenáží dochází, stejně jako v celé medicíně, k neustálému vývoji. Na trhu se objevují nové typy drenážních systémů a pomůcek. Je tedy žádoucí, aby sestry, které 

o pacienty s hrudní drenáží pečují, uměly s drenážními systémy manipulovat a znaly správné postupy péče o hrudní drén.


