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PROGRAMOVÝ VÝBOR / HLAVNÍ TÉMATA / ORGANIZACE

Programový výbor konference
Předseda programového výboru

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
přednosta 

I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Místopředseda programového výboru
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

přednosta 
Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a LF OSU

Členové programového výboru
prim. MUDr. Michal Reška, Ph.D.

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
as. MUDr. Adam Peštál, Ph.D.

Ladislava Badalíková, DiS.
as. MUDr. Petr Vlček, Ph.D.

as. MUDr. Beata Hemmelová, Ph.D.
as. MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.

Hlavní témata
Vzdělávání v chirurgii

Úskalí diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních
Ranné infekce a podtlaková terapie v chirurgii

Řešení a komplikace akutních stavů v hrudní chirurgii
Dutinová poranění v traumatologii

Trendy miniinvazivních postupů v chirurgii
Méně obvyklé případy v onkochirurgii

Chirurgie pánevního dna - věnováno vzpomínce na dr. Jiřího Korbičku
Varia, PhD studium

Organizační garant konfernce
SYMMA, spol. s r.o.

Aleš Martinek
Bohunická 133/50

619 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cz
www.symma.cz
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ČASOVÝ PLÁN KONFERENCE

17. října 2022

8.00 – 12.30 hod Registrace účastníků

Přednáškový sál AURELIUS Přednáškový sál SAUVIGNON

9.00 – 9.30 hod Zahájení

9.30 – 11.00 hod Přednáškový blok I.
Úskalí diagnostiky a léčby 
náhlých příhod břišních

Přednáškový blok II.
Ranné infekce a podtlaková 
terapie v chirurgii I.

11.00 – 11.30 hod Coffee break 

11.30 – 13.00 hod Přednáškový blok III.
Akutní stavy v hrudní 
chirurgii

Přednáškový blok IV.
Ranné infekce a podtlaková 
terapie v chirurgii II.

13.00 – 14.30 hod Oběd

13.45 – 14.15 hod Satelitní sympozium Johnson & Johnson, s.r.o.

14.30 – 16.00 hod Přednáškový blok V.
Dutinová poranění 
v traumatologii

Přednáškový blok VI.
Trendy miniinvazivních 
postupů v chirurgii

16.00 – 16.30 hod Coffee break

16.30 – 18.00 hod Přednáškový blok VII.
Méně časté případy 
v onkochirurgii 

Přednáškový blok VIII.
Chirurgie malé pánve - blok 
věnovaný vzpomínce na  
MUDr. J. Korbičku

20.00 – 24.00 hod Společná večeře

18. října 2022

8.30 – 10.00 hod Registrace účastníků

9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok IX.
Úskalí diagnostiky a léčby   
náhlých příhod břišních

Přednáškový blok X.
Vzdělávání v chirurgii  
- PhD studium

10.30 – 11.00 hod Coffee break

11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok XI.
Varia

12.30 – 12.40 hod Závěr konference



HydroTerapie

Jednoduchá
HydroClean® a HydroTac® 
Od čištění k epitelizaci rány  
jen ve dvou krocích

Účinná
Účinnost při léčbě  
většiny chronických  
a akutních ran[1–5]

Využijte výhody používání  
HydroTerapie už nyní

Pomáhá. Pečuje. Chrání.

[1]  Atkin, L. and Ousey, K. (2016). Wound bed preparation: A novel approach using HydroTherapy. 
British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S23-S28. 

[2]  Ousey, K. et al. (2016). Hydro-Responsive Wound Dressings simplify T.I.M.E. wound 
management framework. British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S39-S49. 

[3]  Spruce, P. et al. (2016). Introducing HydroClean® plus for wound-bed preparation: a case 
series. Wounds International 7(1), pp. 26-32. 

[4]  Ousey, K. et al. (2016). HydroClean® plus: a new perspective to wound cleansing and 
debridement. Wounds UK 12(1), pp. 94-104.

[5]  Ousey, K. et al. (2016). HydroTherapy Made Easy. Wounds UK 12(4).

Jednoduché  
a účinné hojení ran  
jen ve dvou krocích
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 8.00 – 12.30 hod Registrace účastníků

 9.00 – 9.30 hod Přednáškový sál AURELIUS
Zahájení

 9.30 – 11.00 hod Přednáškový blok I.
Úskalí diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních I.
 Předsednictvo: Martínek, Ulrych, Reška, Žák 

Jaterní absces – původce? – kazuistika  10´
Popovič M., Klapáčová K., Bockanič L.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1

Oddelenie detskej chirurgie, Detská fakultná nemocnicna Košice2

Současné možnosti diagnostiky a terapie akutní mezenteriální ischémie 10´
Biroš E., Staffa R.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění,  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

L-laktát a ischemií modifikovaný albumin jako markery střevní  10´ 
ischemie po výkonech na břišní aortě
Novotný T., Staffa R., Tomandl J., Křivka T., Kříž Z., Šponiar J.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění,  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1

Biochemický ústav, LF MU2

Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

Splenektomie transdiafragmaticky 10´
Gregořík M., Chudáček J., Szkorupa M., Hanuliak J., Klos D.
I. chirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc

Netraumatická ruptura sleziny – kazuistika 10´
Kráčmar O., Hemmelová B., Žák J., Peštál A., Procházková V., Konečný J.,  
Glombová K., Křenek A., Resler J., Reška M.ml., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Význam CRP, PCT a IL-6 u NPB 10´
Stibor B.
Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Nemocnice Baden Rakousko

Úskalí ambulantní antibiotické léčby nekomplikované divertikulitidy 10´
Ulrych J.1, Adámková V.2

I. chirurgická klinika – hrudní, břišní a úrazové chirurgie,  
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze1

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha2

Diskuze

 11.00 – 11.30 hod Coffee break

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL AURELIUS 17. ŘÍJNA 2022
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 9.00 – 11.00 hod Přednáškový blok II.
Ranné infekce a podtlaková terapie v chirurgii 
Předsednictvo:  Veverková , Poláková, Polanská, Badalíková

Podtlaková terapie v léčbě časné infekce operační rány v třísle po protetické  10´ 
aorto- či ilicko- femorální rekonstrukci
Krejčí M., Staffa R., Bobák R., Biroš E., Buček J.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění,  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Podtlaková terapie v ambulantní praxi  10´
Poláková H.
Germed, s.r.o.

Naše skúsenosti s využitím NPWT pri hojení rán a defektov  10´ 
u polymorbídnych pacientov
Hajská M., Pavlovič M., Dubovský M., Bittner Fialová S., Vician M.
Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,  
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta,  
Katedra farmakognózie a botaniky, Univerzita Komenského v Bratislave

Kazuistika empyému III. stupně komplikovaného flegmonou hrudní  10´ 
stěny a bronchopleurální fistulou
Prudius V., Peštál A., Chovanec Z., Hanslík T., Daňa P., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Sonoca a její účinnost v léčbě infikovaných ran a implantátů 10´
Klosová H., Zálešák B.
Oddělení plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc

Antimikróbna aktivita a obsah sekundárnych metabolitov repíka lekárskeho 10´
Mučaji P.1, Slobodníková L.2, Hajská M.3, Bittner Fialová S.1

Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky,  
Univerzita Komenského v Bratislave1

Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav, Univerzita Komenského v Bratislave2

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava3

Využití systémové enzymoterapie při léčbě chronických ran 10´
Kubíček L., Staffa R.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU

Výzkum bakteriofágů aneb po stopách resistentních bakteriálních  10´ 
kmenů v nemocnici
Polanská A.1, Vítková K.2, Jurčíková J.2, Benešík M.3, Křesalová K.3, Šopíková T.3, Moša1

Fakultní nemocnice Ostrava, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči1

Fakultní nemocnice Ostrava, útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku2

FAGOFARMA s.r.o.3

Diskuze

 11.00 – 11.30 hod Coffee break
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11.30 – 13.00 hod Přednáškový blok III. 
Akutní stavy v hrudní chirurgii
Předsednictvo:  Vodička, Hanke, Mitták, Peštál

Akutní mediastinitida – 15leté výsledky chirurgické léčby 10´
Vodička J.1, Špidlen V.1, Geiger J.1, Třeška V.1, Skála M.1, Šebek J.1, Geigerová L.2,  
Židková A.3, Andrle P.4, Mírka H.5, Kostlivý T.6

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň1

Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Plzeň2 
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny3 
Stomatologická klinika4 
Klinika zobrazovacích metod5 
Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň6

Masivní hemotpýza - co dělat?  10´
Hanke I., Maršík L. 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Pneumothorax, pneumomediastinum a podkožní emfyzém  10´ 
u pacientů s COVID-19 – naše zkušenosti
Jurdičová M., Horák P., Džupová O. 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK a IPVZ v Praze
Bodné poranění srdce - kazuistika, algoritmus diagnostiky i ošetření 10´
Peštál A.2, Pokorná O.1, Procházková V.2, Prudius V.2, Chovanec Z.2, Penka I.2 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

Inkarcerovaná plicní kýla – řešení a následné komplikace 10´
Tulinský L., Mitták M.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Vzácná příčina krvácení do horního GIT  10´
Daňa P., Habr J., Peštál A., Chovanec Z., Prudius V., Hanslík T., Penka, I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Hrudní drenáž     10´
Ženčuchová V.
Fakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika
Ostravská Univerzita, lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Diskuze

13.00 – 14.30 hod Oběd 

 13.45 – 14.15 hod  Satelitní sympozium společnosti Johnson & Johnson

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL AURELIUS 17. ŘÍJNA 2022
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 11.30 – 13.00 hod Přednáškový blok IV. 
Ranné infekce a podtlaková terapie v chirurgii 
Předsednictvo:  Veverková, Petráš, Vlček

NPWT u abdominálních katastrof 15´
Banasiewicz T. 
Chirurgická klinika Poznaň Polsko 

CEndoVAC in therapy and prevention 15´
Laukötter M. G.
University od Münster, Germany

NPWT – v nouzi poznáš přítele 10´
Veverková L. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

NPWT přínos pro gynekologii a porodnictví 10´
Leško D. 
Gynekologická klinika  LF UK, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Využití NPWT v dětské chirurgii 10´
Dočekalová Š. 
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie PF Hradec Králové 

Stabilizace Integry pomocí NPWT 10´
Petráš L. 
Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava

Využití NPWT v gynekologii 10´
Szabó O. 
Gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

Diskuze

 13.00 – 14.30 hod Oběd 

 13.45 – 14.15 hod  Satelitní sympozium společnosti Johnson & Johnson

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL SAUVIGNON 17. ŘÍJNA 2022
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14.30 – 16.00 hod  Přednáškový blok V. 
Dutinová poranění v traumatologii 
Předsednictvo:  Mašek, Vodička, Reška, Peštál

Penetrující střelná poranění hrudníku v Traumacentru FN Plzeň v letech 2007-2021 10´
Vodička J.1, Špidlen V.1, Třeška V.1, Široký J.2, Kohút M.2, Židková A.3

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň1

Kardiochirurgické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň2

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK LF UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň3

„Když se kácí stromy, létají třísky“ aneb neobvyklá penetrující  10´ 
poranění hrudníku a jejich řešení – 2 kazuistiky
Molnár J., Szkorupa M. 
1. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP 
Současná pravidla stabilizace hrudního koše 10´
Mašek M., Mach P. 
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Technika stabilizace a rekonstrukce hrudní stěny 10´
Reška M., Konečný J., Peštál A., Chovanec Z., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Ošetření otevřeného poranění břicha  10´
Konečný J., Reška M., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Bodné poranění srdce   10´
Dubovská N., Man M., Třeštík M., Sekret V. 
Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Chirurgické oddělení
Poleptání jícnu - současný pohled 10´
Daňa P., Peštál A., Chovanec Z., Prudius V., Hanslík T., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Diskuze

 16.00 – 16.30 hod Coffee break

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL AURELIUS 17. ŘÍJNA 2022
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 14.30 – 16.00 hod Přednáškový blok VI.
Trendy miniinvazivních postupů v chirurgii
Předsednictvo: Martínek, Šefr, Mitták, Benej,Žák

Od laparoskopie k robotické chirurgii...a dále? 10´
Martínek L., Ihnát P., Tesař M.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
Robotické resekce rekta po neoadjuvantní chemoradioterapii 10´
Šefr R., Fiala L., Silák J., Sládek F., Šefr R., Ondrák M., Jedlička V. 
Klinika chirurgické onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav 
Torakoskopická resekce prvního žebra 10´
Mitták M., Tulinský L.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
Videoassisted mediastinoscopic lymfadenectomy  10´
Benej M.
Abteilnung für Thoraxchirurgie, Krankenhaus Nord Vien 
Kombinovaný přístup u chirurgicky neošetřitelného krvácení z jater 10´
Hrivnák R.
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Význam diagnostické laparoskopie u bodných poranění břicha 10´
Procházková V., Penka I., Reška M., Berková A., Křenek A., Červeňák V.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Cholecystostomie ve světle moderní medicíny 10´
Pavlasová V., Ruzsík T. 
Nemocnice Kyjov, p.o., Chirurgické oddělení  
Diskuze

 16.00 – 16.30 hod Coffee break

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL SAUVIGNON 17. ŘÍJNA 2022
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 16.30 – 18.00 hod Přednáškový blok VII. 
Méně obvyklé případy v onkochirurgii 
Předsednictvo: Ihnát, Jedlička, Horváth, Peštál

„Salvage surgery“ u krvácejícího pokročilého nádoru kardie a distálního jícnu 10´
Jedlička V., Ondrák M., Silák J., Salaš O.
Klinika chirurgické onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav
Neoadjuvantní radioterapie v léčbě pacientů s karcinomem rekta 10´
Ihnát P., Martínek L.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OSU
Selhání onkologického reflexu 10´
Ondrůšek Š., Tomáš T., Pazourek L., Mahdal M., Apostolopoulos V.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU 
Inflamatorní myofibroblastický tumor trachey a velkých bronchů 10´
Szkorupa M., Chudáček J., Hanuliak J., Klos D., Fischer O., Jakubec P. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP
Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta 10´
Chovanec Z.1, Dvořák Z.2, Reška M.1, Čundrle I.3, Berková A.1, Červeňák V.4,  
Hanslík T.1, Peštál A.1, Prudius V.1, Dáňa P.1, Penka I.1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1 
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

Anesteziologico-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU3

Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU4

Netypický projev nemalobuněčného karcinomu plic 10´
Hanslík T., Benej M., Shatokhina T., Peštál A., Chovanec Z., Prudius V., Daňa P.,  
Čapov I., Křenek A., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
ERATS protokol BRNO22  10´
Horváth T. 
Babákovo centrum, chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Diskuze

 20.00 – 24.00 hod Společná večeře

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL AURELIUS 17. ŘÍJNA 2022
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 16.30 – 18.00 hod Přednáškový blok VIII. 
Chirurgie pánevního dna – věnováno vzpomínce na 
doktora Jiřího Korbičku  
Předsednictvo: Dolina, Robek, Vlček, Adamová

Anorektální manometrie v diagnostice dysfunkce pánevního dna  10´
Dolina J.
Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU v Brně
MR defekografie v diagnostice dysfunkce pánevního dna 10´
Červeňák V.
Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Resekce tračníku – funkční pooperační obtíže 10´
Adamová Z.
Chirurgické oddělení, Nemocnice ve Frýdku – Místku
8 let s TaTME, kam jsme se posunuli… 10´
Flašar J., Sákra L., Kubincova L. 
Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice NPK a.s. 
Sakrální neuromodulace při léčbě fekální inkontinence po TaTME 10´
Vlček P.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Mezioborová spolupráce v řešení pánevních dysfunkcí 10´
Berková A.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Sinus pilonidalis sacrococcygealis et cystis dermoidalis sacralis 10´
Robek O.
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Diskuze

 20.00 – 24.00 hod Společná večeře

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL SAUVIGNON 17. ŘÍJNA 2022
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 8.30 – 10.00 hod Registrace účastníků

 9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok IX. 
Úskalí diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních II.
Předsedající:  Ihnát, Holéczy, Reška, Hemmelová

Může nasogastrická sonda ublížit? 10´
Holéczy P., Vávrová
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice Agel, Ostrava
Sklerozující mezenteritida 10´
Hanslík T.1, Benej M.1, Hendrych M.3, Shatokhina T.3, Červeňák V.2, Prudius V.1,  
Chovanec Z .1, Peštál A.1, Berková 1., Penka I.1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1

Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

I. Anatomicko - patologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU3

Pneumomediastinum, pneumoperitoneum a podkožní emfyzém 10´ 
po terapeutické kolonoskopii - kazuistika
Horák P., Fulík J.
Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Pneumoperitoneum jako komplikace při koloskopii 10´
Oulehlová M.
Chirurgické oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Sallmonelová cholecystitida – kazuistika 10´
Křenek A., Vlček P., Penka I., Veverková L., Hanslík T., Resler J.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Biliární ileus u pacientky po cholecystektomii – kazuistika 10´
Resler J., Berková A., Krejčová I., Procházková V., Vlček P., Kráčmar O.,  
Penka I., Veverková L.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Allen-Mastersův syndrom jako příčina ileozního stavu 10´
Tesař M., Ihnát P.
Fakultní nemocnice Ostrava
Diskuze

 10.30 – 11.00 hod Coffee break

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL AURELIUS 18. ŘÍJNA 2022
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 9.00 – 11.00 hod Přednáškový blok X. 
Vzdělávání v chirurgii - PhD studium 
Předsednictvo: Veverková, Kosinová, Mitták,  Chovanec

Simulační centrum    15´
Štourač P., Kosinová M.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno 
Postgraduální vzdělávání v chirurgii 15´
Veverková L.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Přínos laparoskopických simulátorů ve výuce chirurgie   10´
Chovanec Z. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Fresh frozen cadaver kurzy se zaměřením na tříselnou kýlu – bezpečný způsob 10´ 
výcviku dovedností chirurgů
Paseka T.1, Chovanec Z.2, Bystřický P.3, Vlček P.2, Joukal M.4

Surgal Clinic s.r.o.1 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2 
Nemocnice České Budějovice, a.s.3 
Anatomický ústav LF MU4

Výzkum a aplikace metod hodnocení perfuze střevní tkáně před a po  10´ 
chirurgických operacích - LSCI 
Habr J., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Dizertační práce    10´
Vaverka V. 
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Dizertační práce    10´
Hanslík T. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Diskuze

 10.30 – 11.00 hod Coffee break

ODBORNÝ PROGRAM – SÁL SAUVIGNON 18. ŘÍJNA 2022
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 11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok XI. 
Varia 
Předsednictvo:  Martínek, Reška, Vlček, Penka

Obtížnost diagnostiky a její rizika NPB u dětí 10´
Danielová B., Procházková N. 
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na poskytovanie zdravotnej  10´ 
starostlivosti na chirurgickej klinike
Dubovský M., Hajská M., Panyko A., Vician M.
Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,  
Univerzita Komenského v Bratislave
Kazuistika z chirurgické JIP – abdominální katastrofa s vynuceným,  10´ 
ale úspěšným řešením
Fulík J., Horák P., Doležal J.
Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Role laparoskopie v léčbě traumatického hemoperitonea 10´
Prudius V., Vlček P., Hanslík T., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Inkarcerovaná ventrální hernie u pacientky s „triple“ obezitou 10´
Kvasnicová L.1, Berková A.1, Kašpar M.1, Vystrčilová T.1, Chovanec Z.1, Červeňák V.2,  
Mazúr A.3, Čundrle I.3, Penka I.1, Veverková L.1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1 
Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU3

TAPP v modifikaci primary abandon-of-the-sac 10´
Vrbka J., Paseka T.
SurGal Clinic s.r.o.
Když šrouby nestačí    10´
Marko P. 
Nemocnice Vyškov, p.o., Chirurgické oddělení
Partial anomalous pulmonary venous return: překvapivý perioperační nález 10´
Daňa P., Prudius V., Peštál A., Chovanec Z., Hanslík T., Penka I. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Diskuze

 12.30 – 12.40 hod Závěr konference

12.40 – 13.15 hod Výdej certifikátů

ODBORNÝ PROGRAM 18. ŘÍJNA 2022
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VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Místo konání
Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Registrační poplatky
Lékaři
Člen ČCHS do 3. 10. 2022  Kč 2 450,- / EUR 98,-
Nečlen  do 3. 10. 2022   Kč 2 750,- / EUR 110,-
  na místě   Kč 3 150,- / EUR 126,-
NLZP   do 31. 7. 2022 Kč 1 750,- / EUR 78,-
  na místě  Kč 2 350,- / EUR 94,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 17. října 2022, 
společná večeře, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.

Registrace účastníků
16. října 2022 16.00 – 19.00 hod 
17. října 2022    8.00 – 12.00 hod
18. října 2022    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.

Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Galant. Počet parkovacích míst je omezen. 

Konferenční materiály
Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set vč. programu. 

Oběd
Menu na den 17. října 2022   Bezmasé menu na den 17. září 2022
Zeleninová polévka s máslovými krutony Zeleninová polévka s máslovými krutony
Vepřová pečeně na rozmarýnu  Smetanové rizoto s houbami
Bramborová kaše    Karafy s neperlivou vodou
Karafy s vodou
Obědy se vydávají v hotelové jídelně ve III. patře od 12.45 do 14.30 hod oproti stravenkám, 
které obdržíte při registraci. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 17. října 2022 od 20.00 hod. Cena vstupenky je 
zahrnuta v registračním poplatku.

Akreditace
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a 
bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty 
se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.

Informace pro přednášející
Audiovizuální technika
Dataprojektor, PC, bezdrátová myš včetně laserpointu, náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. 
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. 

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash 
disku. 
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XII. Podlahovy chirurgické dny

XIII. Interaktivní sympozium hojení ran

Abstrakta neprošla jazykovou úpravou.
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Jaterní absces – původce? – kazuistika
Popovič M., Klapáčová K., Bockanič L.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1

Oddelenie detskej chirurgie, Detská fakultná nemocnicna Košice2
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Současné možnosti diagnostiky a terapie akutní mezenteriální ischémie
Biroš E., Staffa R.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění,  
FN u sv. Anny v Brně a LF Masarykovy univerzity, Brno

Úvod: Akutní mezenteriální ischémie (AMI) je vzácné onemocnění s udávanou incidencí 1-2 
případy na 1000 hospitalizací. S přibývajícím věkem pacientů dochází k exponenciálnímu 
nárustu její incidence, která ve věku nad 70 let dosahuje až 10 % všech případů náhlých 
břišních příhod. Časná diagnostika AMI je principiální k dosažení dobrých výsledků terapie. 
Vysoký stupeň klinické suspekce a bdělosti společně s rychlým provedením CT angiografie 
zde hraje zásadní roli.

Metody: Retrospektivní zpracování souboru pacientů, který v časovém období 1/2017 až 
12/2021 byli v rámci našeho centra interně nebo externě invazivně nebo konzervativně 
řešeni. Byly vyhodnoceny výsledky terapie, perioperační komplikace a mortalita pacientů.

Výsledky: 44 pacientů bylo řešeno z důvodu AMI v uvedeném časovém období 5 let. 9 
pacientů s tromboembolickou okluzí arteria mesentrica superior (AMS) bylo na základě 
telefonické konzultace kategorizováno k paliativní terapii vzhledem k pokročilosti klinického 
stavu. U zbylých 35 pacientů byla příčina AMI embolie AMS u 19 (54.3 %) pacientů, trombóza 
AMS u 6 (17.1 %) pacientů, mezenterická žilní trombóza (MVT) u 8 (22.9 %) pacientů a non-
okluzivní mezenterická ischémie (NOMI) u 2 (5.7 %) pacientů. Průměrná délka anamnézy 
potíží byla u embolické AMI 18.9 hodin [SD 26.7], trombotické AMI 22.3 hodin [SD 19.3], MVT 
32.6 hodin [SD 17.1] a NOMI 38.5 hodin [SD 7.4]. Embolický uzávěr AMS byl řešen u všech 
19 pacientů otevřenou chirurgickou embolektomií AMS ± žilní plastikou tepny. Trombotický 
uzávěr AMS byl řešen retrográdním mezenterickým bypassem 2x, endovaskulární intervencí 
2x, trombektomií + fokální endarterektomií AMS + žilní plastikou 2x. U jednoho ze 2 pacientů 
s NOMI byla provedena endovaskulární intervence na mezenterických tepnách + chirurgická 
explorace dutiny břišní, druhý pacient byl řešen jenom chirurgickou explorací dutiny břišní. 
Všech 8 pacientů s MVT bylo řešeno konzervativně aplikací antikoagulační terapie. Střevní 
resekce byla nutná u 9 pacientů s embolií AMS [9/19; 47.4 %], 1 pacienta s trombózou AMS 
[1/6; 16.7 %] a u žádného pacienta ze skupiny NOMI a MVT. Second-look laparotomie byla 
indikována u 14 pacientů s embolickou okluzí AMS [14/19; 73.6 %], 3 pacientů s trombotickou 
okluzí AMS [3/6; 50.0 %], 1 pacienta s NOMI [1/2; 50.0 %] a žádného pacienta s MVT [0/8; 0 
%]. 30 denní mortalita pacientů byla 52.6 % ve skupině embolie AMS [10/19], 16.7 % [1/6] ve 
skupině trombózy AMS, 50.0 % [1/2] ve skupině NOMI a 0 % [0/8] ve skupině MVT.  

Závěr: Akutní mezenteriální ischémie hlavně v podobě embolického uzávěru AMS je diagnóza 
s vysokou mortalitou. Klinická intuice, časné provedení CT angiografie a reference pacienta 
do vaskulárního centra jsou stěžejní pro dosažení lepších terapeutických výsledků. Řešení 
problematiky akutní ale i chronické poruchy perfuse v mezenterickém řečišti vyžaduje úzkou 
mezioborovou spolupráci mezi obecnými chirurgy, radiology, gastroenterology a cévními 
chirurgy.

Klíčová slova: akutní mezenteriální ischémie, arteria mesenterica superior, non-okluzivní 
mezenterická ischémie, mezenterická žilní trombóza
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L-laktát a ischemií modifikovaný albumin jako markery střevní ischemie po 
výkonech na břišní aortě
Novotný T., Staffa R., Tomandl J., Křivka T., Kříž Z., Šponiar J.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU1

Biochemický ústav, LF MU2 
Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny v Brně a LF MU3

Úvod: Pooperační střevní ischemie představuje velmi závažnou komplikaci cévních 
rekonstrukčních výkonů na břišní aortě. Časná diagnostika je nezbytnou podmínkou 
umožňující započetí léčby v době reverzibility stavu. Diagnostika pomocí koloskopie nebo 
počítačové tomografie (CT) je náročná, nákladná, a ne vždy proveditelná. Jen obtížně si lze 
představit paušální využití jedné z těchto metod u všech pacientů po operacích na břišní 
aortě. Proto nadále pokračuje snaha o nalezení vhodného biomarkeru. Cílem této práce 
bylo zhodnotit diagnostickou přesnost L-laktátu a ischemií modifikovaného albuminu pro 
detekci pooperační střevní ischemie. Tato práce je součástí grantového výzkumného projektu 
zaměřeného na konvenční a experimentální markery střevní ischemie.

Metody: Byla provedena prospektivní nerandomizovaná observační kohortová studie na 80 
pacientech (62 mužů, 18 žen) průměrného věku 68,0±8,4 let po elektivní resekci aneuryzmatu 
břišní aorty (AAA) nebo implantaci aortobifemorálního bypassu pro aortoilické okluzívní 
onemocnění (AIOD). Odběry krevních vzorků byly provedeny v přesně stanovených časech ve 
vztahu k operačnímu výkonu (do 7. pooperačního dne). Hladina L-laktátu byla stanovována 
okamžitě standardní laboratorní metodikou, ischémií modifikovaný albumin byl stanovován 
kolorimetricky pomocí Co(II)-albumin binding assay a adjustován na individuální koncentrace 
albuminu v séru. Pooperační střevní ischemie byla detekována primárně pomocí magnetické 
rezonanční enterokolografie provedené u všech subjektů dle protokolu studie, případně 
chirurgickou revizí či jinou zobrazovací metodou provedenou na základě klinické indikace.

Výsledky: V souboru bylo zaznamenáno 6 případů střevní ischemie (7,5 %), z toho 2 případy 
s fatálním koncem (2,5 %). Oba markery měly rozdílnou pooperační kinetiku a lišily se i 
časové body nejvyšší přesnosti. Koncentrace ischémií modifikovaného albuminu vykazovaly 
také rozdíl mezi AAA a AIOD kohortou. L-laktát byl přesnějším markerem ve všech klinicky 
významných pooperačních časových bodech proti ischémií modifikovanému albuminu. 
Pooperační kinetiky markerů také prokázaly nutnost jejich hodnocení v časovém kontextu 
operačního výkonu. L-laktát vykázal nejvyšší přesnost, vysokou senzitivitu a negativní 
prediktivní hodnotu 24 hodin po odsvorkování rekonstrukce.  Specificita a pozitivní prediktivní 
hodnota byly nižší. Kombinace časových bodů nejvyšší přesnosti obou markerů umožnila 
zvýšit specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu.

Závěr: Na základě našich výsledků mohou pooperační hladiny L-laktátu pomoci v časné 
detekci střevní ischemie, pokud jsou stanoveny ve vhodných časových bodech. Ischemií 
modifikovaný albumin je horším markerem střevní ischemie ve srovnání s L-laktátem. Přínosem 
může být v kombinaci s jinými markery. Data je třeba potvrdit rozsáhlejšími studiemi.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s registračním číslem 17-
29701A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.
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Splenektomie transdiafragmaticky
Gregořík M., Chudáček J., Szkorupa M., Hanuliak J., Klos D.
I. chirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod: K poraněním sleziny patří její ruptura, která je způsobena účinkem zevního násilí – 
tupého či penetrujícího. K ruptuře sleziny může dojít při tupém poranění hrudníku či břicha. 
Další příčinou ruptury sleziny jsou  penetrující poranění v oblasti dolní části hrudníku a 
epigastria. Izolovaná ruptura sleziny při tupém poranění bývá vzácná, častěji je spojena s 
poraněním jiných orgánů dutiny břišní nebo hrudníku (kontuze či lacerace plíce, pneumotorax, 
hemotorax, fraktury žeber).

Kazuistika: 66letý pacient s tupým poraněním hrudníku a břicha způsobeným větvemi stromu, 
které při práci spadly na pacienta. Nemocný byl dovezen na emergency urgentního příjmu, 
kde byla provedena diagnostika včetně celotělového CT, kde nález hemopneumotoraxu 
vlevo, vícečetných dislokovaných frakur žeber vlevo, poranění sleziny – hematom, ale bez 
známek aktivního krvácení ze sleziny, hemoperitoneum cca 100 ml v dutině břišní. Byla 
provedena hrudní drenáž, evakuován hemotorax - jednorázově cca 900 ml, po výkonu 
postupně došlo k oběhové nestabilitě nemocného, která korespondovala  i se zvýšenou 
sekrecí z hrudního drénu, proto byl nemocný indikován k urgentní torakotomii vlevo. Nalezen 
hemotorax cca 1000 ml, provedena sutura drobných perforací levé plíce, dále byla náleza 
ruptura bránice velikostí cca 6 cm. Z tohoto místa bylo patrné krvácení z dutiny břišní.  Byla 
nalezena centrální ruptura sleziny, defekt v bránici byl rozšířen, transdiafragmaticky byla 
provedena splenektomie a  drenáž levého subfrenia., Následně byla provedena sutura bránice 
a  stabilizace hrudní stěny ( celkem bylo užito 7 dlah firmy MEDIN). Pacient byl pooperačně 
hospitalizován Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Následně  byl pacient 
přeložen na standardní oddělení. Po vertikalizaci a dechové rehabilitaci nemocný přeložen v 
dobrém klinickém stavu na spádové rehabilitační oddělení.

Závěr: S poraněním břišní a hrudní dutiny se setkává chirurg v každodenní praxi. Časná 
diagnóza těchto poranění může být někdy velmi obtížná, zatímco chirurgické řešení relativně 
snadné. Cestou torakotomie může být při ruptuře bránice provedena operační revize 
subdiafragmatické oblasti a to i k operačnímu řešení poranění parenchymatózních orgánů 
dutiny břišní včetně provedení splenektomie. Nezbytná je multioborová spolupráce v péči o 
pacienta.
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Netraumatická ruptura sleziny - kazuistika
Kráčmar O., Hemmelová B., Žák J., Peštál A., Procházková V., Konečný J., Glombová K., Křenek 
A., Resler J., Reška M.ml., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Úvod: Ruptura sleziny je závažný život ohrožující stav vyžadující přesnou a včasnou 
diagnostiku a adekvátní terapii, kterou obvykle představuje akutní splenektomie. K poranění 
sleziny dochází nejčastěji při traumatu břicha a hrudníku. Hlavním mechanismem úrazu je 
tupé vysokoenergetické trauma, ke kterému dochází například v rámci dopravních nehod 
nebo pádů z výšky. Při vysokoenergetickém traumatu zpravidla dochází k poranění dalších 
orgánů, v tom případě hovoříme o polytraumatu. V opačném případě se jedná o monotrauma. 
Další možnou příčinou úrazového poranění sleziny je tupý úder do břicha, pád na cizí 
předmět či ostré penetrující poranění dutiny břišní. K poranění sleziny však může vzácně 
dojít i netraumaticky. Netraumatická ruptura sleziny nejčastěji vzniká v predisponovaném 
terénu sleziny postižené například infekční chorobou, onkologickým či hematologickým 
onemocněním, vaskulární nebo metabolickou střádavou chorobou. V těchto případech 
hovoříme o patologické ruptuře. Výjimečně může dojít k ruptuře sleziny v terénu histologicky 
zdravé nepredisponované tkáně. Pak hovoříme o ruptuře spontánní. 

Kazuistika: V této prezentaci rozebereme případ 59 letého pacienta přijatého akutně pro 
náhle vzniklou bolest břicha v oblasti levého hypochondria bez anamnézy traumatu či chorob 
predisponujících ke spontánní ruptuře sleziny.

Závěr: Dle výpočetní tomografie (CT) břicha bylo vysloveno podezření na laceraci sleziny 
se subkapsulárním hematomem a volnou tekutinou extrakapsulárně. Jako vedlejší nález 
byl popsán cystoid kaudy pankreatu. Pacient podstoupil akutní diagnostickou laparoskopii 
s nálezem minimálního množství zkaleného výpotku v dutině břišní a tuhého infiltrátu 
zánětlivého charakteru zaujímajícího slezinu, žaludek a omentum. Pro absenci krvácení 
a obtížnou preparaci v infiltrátu bylo od splenektomie ustoupeno. Tato byla provedena 
s odstupem po stabilizaci stavu a dalším došetření pacienta z laparotomie ve druhé době 
s resekcí rozsáhlé chronické cystické infiltrace v oblasti kaudy pankreatu. Histologicky v 
resekátu sleziny nebyla zjištěna malignita či jiná predisponující choroba. V resekátu cystické 
infiltrace kaudy pankreatu byla zastižena pouze nekrotická tuková tkáň s rozsáhlými ložisky 
Balzerových nekróz. V pooperačním průběhu nenastaly žádné komplikace a u pacienta byl 
zaveden standardní pooperační postsplenektomický management. Pacient byl po celkově 30 
dnech hospitalizace dimitován v dobrém stavu.

Klíčová slova: ruptura sleziny, netraumatická, spontánní, neznámá etiologie, splenektomie, 
Balzerovy nekrózy
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Význam CRP, PCT a IL-6 u NPB
Stibor B.
Anesteziologickoresuscitační oddělení, Nemocnice Baden Rakousko
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Úskalí ambulantní antibiotické léčby nekomplikované divertikulitidy
Ulrych J.1, Adámková V.2 
I. chirurgická klinika – hrudní, břišní a úrazové chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice  
a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze1 
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha2

Úvod: Na základě recentních mezinárodních guidelines je patrný trend ke změně léčebného 
algoritmu nekomplikované akutní divertikulitidy. K  těmto novým trendům v  léčbě 
nekomplikované divertikulitidy patří například doporučení, že někteří pacienti mohou být 
léčeni bez antibiotik (stupeň doporučení:1A) nebo že pacienti bez systémových projevů 
zánětu a bez přidružených rizik mohou být léčeni ambulantně (stupeň doporučení:2B). 
Tento moderní terapeutický přístup sice často budí obavy ze selhání léčby a následných 
právních konsekvencí. Nicméně v  běžné klinické praxi se můžeme dostat do situace, kdy 
budeme zvažovat ambulantní antibiotickou léčbu u pacienta s  nekomplikovanou akutní 
divertikulitidou.  

Analýza: Možnosti perorální antibiotické léčby jsou však limitované. Nejčastěji je doporučován 
jeden ze dvou následujících antibiotických režimů: amoxicilin/klavulanát (AMC) nebo 
ciprofloxacin + metronidazol. Přestože je akutní divertikulitida typicky komunitní nitrobřišní 
infekcí, i u těchto pacientů je signifikantní riziko selhání empirické antibiotické léčby 
v  důsledku rezistence mikrobiálního původce na zvolené antibiotikum. Úskalí ambulantní 
léčby akutní divertikulitidy je detailně diskutováno v  přednášce, včetně prezentace dat 
z našeho pracoviště.

Na našem pracovišti je nejčastěji izolovaným mikrobiálním patogenem u chirurgických 
nitrobřišních infekcí Escherichia coli (31-34 %) a Klebsiella pneumoniae (10-22 %). Přitom 
mikrobiologická surveillance odhalila vzestupný trend rezistence na aminopeniciliny a 
fluorochinolony u kmenů Escherichia coli asociovaných s  nitrobřišními infekcemi. Klinicky 
významný je zejména nárůst rezistence na AMC. V  letech 2012 a 2018 jsme zaznamenali 
četnost izolátů Escherichia coli rezistentních na AMC 20,8 % respektive až 38,6 %.  

Závěr: V případě, že se chirurg rozhodne pro ambulantní antibiotickou léčbu nekomplikované 
divertikulitidy, měla by volba antibiotického režimu vycházet ze zásad racionální antibiotické 
léčby a respektovat mikrobiální epidemiologickou situaci v daném regionu včetně výskytu 
rezistence na antibiotika u nejčastějších bakteriálních původců akutní divertikulitidy. 
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Podtlaková terapie v léčbě časné infekce operační rány v třísle po protetické 
aorto- či ilicko- femorální rekonstrukci
Krejčí M., Staffa R., Bobák R., Biroš E., Buček J.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno

Úvod: Operační rána v třísle po protetické rekonstrukci v aorto-femorální oblasti může 
mít komplikovaný průběh hojení s dehiscencí rány a infekcí, která může postihnout kromě 
podkoží i cévní protézu. To je spojeno s vysokým rizikem krvácení, ztráty končetiny nebo i 
úmrtím pacienta. Podtlaková terapie je využívána v případě komplikovaného hojení rány v 
třísle po aorto-femorálních rekonstrukcích.

Metoda: Do souboru byli zařazeni pacienti, kteří podstoupili na našem pracovišti cévní 
rekonstrukci v aorto-femorální oblasti pomocí cévní protézy v letech 2009 – 2019, pooperační 
průběh by komplikován dehiscencí operační rány v třísle (časná protetická infekce Szilagyi II a 
III) a u kterých byla v léčbě rány využita podtlaková terapie (NPWT, Negative Pressure Wound 
Therapy). Hodnocení zahrnovalo rizikové faktory, infekční agens a průběh podtlakové terapie, 
včetně úspěšnosti léčby. Pacienti byli po ukončení NPWT sledování po dobu dalších 2 let.

Výsledky: V průběhu let 2009 až 2019 bylo na našem pracovišti léčeno s pomocí podtlakové 
terapie 53 pacientů s komplikovaným hojením rány v třísle po tepenné revaskularizaci. 
Do našeho souboru bylo zahrnuto celkem 16 z těchto 53 pacientů, kteří splnili zadaná 
kritéria (časná lokalizovaná infekce supra-ingvinální protetické rekonstrukce Szilagyi II a III). 
Úspěšnost léčby s využitím NPWT dosáhla 75 % (12 ze 16 pacientů). Rozebíráme možné 
příčiny neúspěchu terapie a výsledky dvouletého sledování.

Závěr: Podtlaková terapie představuje léčebnou modalitu, využívanou k léčbě komplikované 
operační rány v třísle u vybraných pacientů po protetické supra-ingvinální tepenné 
rekonstrukci.
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Podtlaková terapie v ambulantní praxi 
Poláková H.
Germed, s.r.o.

Sdělení se zabývá možnostmi a limity podtlakové terapie používané v ambulantní praxi. 
Jedná se o velmi efektivní metodu, kterou lze využít i mimo nemocniční prostředí. Tím dochází 
k dalšímu snižování ekonomické náročnosti celkové péče o naše pacienty, zvyšování jejich 
komfortu vzhledem k tomu, že terapie probíhá v domácím prostředí. Ale zde více než kdy 
jindy platí, že výběr pacientů s ohledem na schopnost spolupráce, sociální zázemí a kvalitní 
provedení aplikace převazu jsou rozhodující pro zdárný výsledek intervence. 
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Naše skúsenosti s využitím NPWT pri hojení rán a defektov u polymorbídnych 
pacientov
Hajská M., Pavlovič M., Dubovský M., Bittner Fialová S., Vician M.
Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava,  
Univerzita Komenského v Bratislave,  
Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky, Univerzita Komenského v Bratislave

Úvod: Starostlivosť o pacienta so zanedbanou ranou, defektom a rozvíjajúcimi sa 
celkovými komplikáciami je aj v súčasnosti veľmi náročná. Ešte náročnejšia je u pacientov 
polymorbídnych s limitovanými možnosťami operačnej liečby pre vysoké anesteziologické 
riziko. Dôležitá je teda každá liečebná modalita, ktorá pri starostlivosti o rany a defekty uľahčuje 
prácu zdravotníckeho personálu a zvyšuje komfort pacienta. Práve takou je liečba podtlakom, 
známa ako negative pressure wound therapy (NPWT) alebo vacuum assited closure (VAC), 
ktorá sa v štandardizovanej forme dostala do klinickej praxe na začiatku 90.rokov minulého 
storočia. Počas 30 rokov prešla veľkým rozvojom, výrazne sa rozšírilo jej využitie a technicky 
sa zdokonalili systémy aplikujúce podtlak. Aktuálne sa už nejedná len o liečbu rán a defektov, 
ale o komplexný liečebný princíp efektívne využiteľný vo všetkých chirurgických odboroch. 
Na našej chirurgickej klinike rutinne používame klasický systém NPWT na liečbu rán a iNPWT 
- podtlakovú liečbu s instiláciou preplachového antimikrobiálneho roztoku.

V prednáške uvádzame naše skúsenosti s využitím NPWT formou kazuistík

Kazuistika 1 - 76- ročná pacientka, prewarfarinizovaná, akútne prijatá pre stav po páde, s 
rozsiahlym hematómom v oblasti pravého stehna s rozvíjajúcim sa kompartment syndrómom, 
akútne indikovaná na incíziu a evakuáciu hematómu s následnou nekrózou mäkkých tkanív, 
po jej demarkácií a nekrektómií aplikácia NPWT a finálne rekonštrukcia voľným kožným 
transplantátom.

Kazuistika 2 - 66 ročná, morbídne obézna, interne polymorbídna pacientka, diabetička, 
akútne prijatá na hospitalizáciu pre absces v oblasti vonkajšieho genitálu, pravého 
hypogastria a pravej femorálnej oblasti, ktorý sa postupne rozšíril na celú dolnú polovicu 
brucha. Opakované nekrektómie, výmeny NPWT, počas hospitalizácie celkom 9 cyklov NPWT, 
postupné zmenšovanie defektu suturou a pokračovanie v ambulantnej starostlivosti do 
úplného zhojenia.

POĎAKOVANIE  Práca bola podporená grantom MŠVVaŠ VEGA 1/0284/20
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Kazuistika empyému III. stupně komplikovaného flegmonou hrudní stěny 
a bronchopleurální fistulou
Prudius V., Peštál A., Chovanec Z., Hanslík T., Daňa P., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Vzácnou potenciálně fatální komplikací empyému III. stupně může být flegmona hrudní stěny. 
Obzvlášť pokud je stav komplikovaný navíc bronchopleurální fistulou. V takových případech 
stoupá mortalita až nad 70%. Konzervativní postup je zde zcela insuficientní a operační léčba 
obnáší rizika mnohočetných komplikací.

Všeobecně se s bronchopleruálními fistulami setkáváme hlavně v pooperačním období 
po resekčních zákrocích na plicích. U empyému je jednou z nejčastějších příčin vzniku 
bronchopleruální fistuly nekróza plicního parenchymu. Navíc bronchopleurální fistula 
u empyému hrudníku zhoršuje již existující respirační insuficienci.

Ve vzácných případech po drenáži empyému může vzniknout flegmona hrudní stěny, která 
s sebou nese vysoké riziko sepse až septického šoku.

Kazuistika: Na naši kliniku byl přijat pacient s empyémem hrudníku po prodělané 
bronchopneumonii. Na CT vyšetření byla patrná kolekce v levém hemithoraxu s téměř 
kompletním atelektatickým postižením levého dolního laloku a atelektázou linguly. Vzhledem 
k septickému stavu pacienta (elevace CRP, leukocytóza, horečka, apod.) byla provedena 
drenáž kolekce pomocí hrudního drénu CH28. Drén byl napojen na digitální sběrný systém 
a během již několika minut po zákroku se objevil airleak. Pacient navíc nadále setrvával v 
septickém stavu i přes eskalaci antibiotické terapie. Během následujících dvou dnů se stav 
pacienta zhoršoval i přes zahájenou terapii. V průběhu observace pacienta byla objevena 
flegmona hrudní stěny, která se šířila od oblasti hrudního drénu. Současně progredoval i 
airleak od desítek mililitrů za minutu na dva tisíce mililitrů vzduchu za minutu, a byla tedy 
indikována operační revize, kterou jsme zahájali VATS s nálezem empyému hrudníku III. 
stupně a bronchopleurální fistuly v terénu nekrotických hmot parenchymu horního laloku. 
Vzhledem k nálezu byla provedena konverze na anterolaterální torakotomii s kompletní 
sanací hrudní dutiny a po mobilizaci obou laloků  byla provedena resekce nekrotické části 
horního laloku s uzavřením bronchopleurální fistuly pomocí stapleru. Vedlejším nálezem 
byla rozsáhla flegmona hrudní stěny s fasciitidou a kolekcí hnisu v mezisvalovém prostoru 
a mezi svaly a hrudní stěnou. Hrudní stěna byla uzavřena a přistoupili jsme k laváži veškerých 
mezisvalových prostorů levého hemithoraxu. K dočasnmu uzavření operační rány jsme využili 
podtlakovou terapii s izolací žeber pomocí folie z abdominálního setu NPWT. Za 48hodin byla 
revidována operační rána a levý hemithorax s nálezem obnovení bronchopleurální fistuly, 
která byla tentokrát uzavřena U stehem s podložkami na bázi hydrolyzované celulózy. Opět 
byla provedena i sanace mezisvalových prostorů hrudní stěny a aplikována pěna podtlakové 
terapie. Po řadě výměn NPVT dochází k výraznému zlepšení stavu pacienta, již není septický. 
Pomocí podtlakové terapie došlo k významnému zlepšení lokálního stavu měkkých tkání 
hrudní stěny a vyléčení flegmony hrudní stěny.

Závěr: Komplexní přístup v léčbě komplikovaného empyému hrudníku může výrazně snížit 
mortalitu a morbiditu u této skupiny pacientů. Podtlaková terapie se prokázala jako účinným 
nástrojem v léčbě flegmony hrudní stěny u empyému hrudníku.
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Sonoca a její účinnost v léčbě infikovaných ran a implantátů
Klosová H., Zálešák B.
Oddělení plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc

Infekční komplikace významně prodlužují délku léčby, zvyšují morbiditu pacientů 
a ekonomickou náročnost léčby. 

Na povrchu implantátů i při léčbě vzdorujících infikovaných chronických ran dochází ke 
tvorbě biofilmu, jehož přítomnost vyvolává místní i celkovou imunitní odezvu. V  případě 
nadměrné imunitní odezvy dochází ke komplikacím hojení, k rozvoji infekce a k rejekci 
implantátu. Pro úspěch léčby je zásadní dosáhnout významné redukce biofilmu.   Možnosti 
léčebné intervence k dosažení tohoto cíle jsou v  rutinní  klinické  praxi  velmi  omezené. 
Autoři prezentují iniciální zkušenosti s  použitím přístroje Sonoca při léčbě pacientů 
s  chronickými ranami a s infikovanými implantáty. Přístroj Sonoca pracuje na principu 
ultrazvukového debridementu a jeví slibný potenciál v redukci biofilmu na povrchu tkáňových 
implantátů (prsní implantáty, tkáňové expandéry, síťky) a při dekontaminaci ranných ploch a 
měkkých tkání s alterací vitality různé etiologie. 

Dedikace: Projekt Institucionální podpory -  podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892) .
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Antimikróbna aktivita a obsah sekundárnych metabolitov repíka lekárskeho
Mučaji P.1, Slobodníková L.2, Hajská M.3, Bittner Fialová S.1

Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky, Univerzita Komenského v Bratislave1 
Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav, Univerzita Komenského v Bratislave2 
Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Univerzita3

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria L., Rosaceae) patrí u nás nepochybne medzi 
najpoužívanejšie rastliny v liečbe kožných ochorení a rán.  Ide o rastlinu s dlhodobou tradíciou, 
ktorej vňať je bohatá na látky fenolového charakteru, ako sú triesloviny (najmä elagotaníny 
a oligomérne proantokyanidíny), flavonoidy (deriváty luteolínu, apigenínu, kvercetínu, 
kempferolu) a fenolové kyseliny (chlorogénová, kávová). Vďaka týmto látkam má vňať repíka 
antimikróbny, protizápalový, antioxidačný účinok a podporuje hojenie rán (1). 

Cieľom práce bolo stanovenie antibakteriálnej a antimykotickej aktivity 50 % metanolového 
a vodného extraktu vňate repíka lekárskeho na vybrané zbierkové kmene baktérií 
(Staphylococcus aureus CCM 4750, kmeň rezistentný voči meticilínu - MRSA a  CCM 4223, 
kmeň citlivý na meticilín;  Enterococcus faecalis CCM 4224; Pseudomonas aeruginosa CCM 
3955; Escherichia coli CCM 3954; Klebsiella pneumoniae CCM 4415 a Proteus mirabilis CCM 
7188) a na kmeň kvasinky Candida albicans CCM 90028. V oboch extraktoch sa stanovil obsah 
celkových polyfenolov, trieslovín a flavonoidov.

Z výsledkov vyplýva, že oba extrakty boli účinné voči obom kmeňom S. aureus a kmeňu E. 
faecalis, ktoré sú častými pôvodcami kožných infekcií a infekcií rán, vrátane chirurgických. 
Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) testovaných extraktov sa pohybovala od 312 do 
1250 μg/ml. Minimálna baktericídna koncentrácia (MBC) extraktov bola v rozmedzí 625 až 
2500 μg/ml. Obsah celkových polyfenolov a obsah trieslovín vyjadrených ako pyrogalol vo 
vodnom extrakte vňate repíka bol 34 % a 24 %. V 50 % metanolovom extrakte sa stanovilo 
44 % celkových polyfenolov a 20 % trieslovín. Obsah flavonoidov sa vyjadril ako luteolín-7-
O-glukozid (λ = 392 nm), kvercetín (λ = 420 nm) a ako izokvercitrozid (λ = 425 nm). Obsah 
flavonoidov vo vodnom extrakte sa bol v rozmedzí 0,3 až 0,6 % a v 50 % metanolovom 
extrakte 0,4 – 0,8 %).  Výsledky štúdie potvrdzujú účinnosť vňate repíka na mikroorganizmy 
vyvolávajúce infekcie kože a rán.

KĹÚČOVÉ SLOVÁ 
repík lekársky, infekcie kože a rán, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, polyfenoly, 
triesloviny, flavonoidy

POĎAKOVANIE 
Práca bola podporená grantmi MŠVVaŠ VEGA 1/0284/20, VEGA 1/0226/22 a Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0056 a APVV-20-0017. 
EMA, Assessment report on Agrimonia eupatoria L., herba (https://www.ema.europa.eu/en/
medicines/herbal/agrimoniae-herba) Dostupné online: 8.8.2022
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Využití systémové enzymoterapie při léčbě chronických ran
Kubíček L., Staffa R.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF 
MU

Úvod: Léčba chronických ran je zdlouhavá a náročná s nutností mezioborové spolupráce 
a jejich přítomnost výrazně snižuje kvalitu života pacienta. V rámci cévní chirurgie je 
nejvýznamnější problematika chronických ischemických ran, které vznikají jako následek 
ischemické choroby dolních končetin. Tyto rány se vyznačují velmi obtížným hojením z 
důvodu nízké perfuze tkání a v případě, že není možné provedení revaskularizačního zákroku, 
mohou vést ke vzniku gangrény vedoucí k amputaci končetiny. Jelikož podkladem každé rány 
je zánět, tak bylo našim cílem posoudit na souboru kazuistik, zda by zánět modulující účinky 
systémové enzymoterapie (SET) mohli vést ke zlepšení stavu chronických ran u pacientů s 
ischemickou chorobu dolních končetin.

Metodika: V léčbě ischemických ran je zásadní provedení revaskularizačního zákroku, v 
mnoha případech je však tepenné postižení tak výrazné, že není provedení zákroku technicky 
možné. Konzervativní terapie probíhá jak na úrovni lokální přímo v místě kožní rány, tak na 
úrovni celkové – podávání medikace ovlivňující prokrvení ischemických tkání nebo samotný 
proces hojení. Na našem pracovišti proběhl pilotní projekt využití SET u malého vzorku 7 
pacientů s dlouhodobě se nehojícími ischemickými defekty. V průběhu 6 týdnu byl sledován, 
jak stav rány, tak bolest a parametry prokrvení tkání dolních končetin.

Výsledky: V pilotním projektu použití SET bylo zaznamenáno zlepšení stavu rány u všech 
pacientů, stejně tak byl patrný i analgetický efekt, který se dostavil s časovým odstupem, po 
tzv. čistící periodě. Efekt terapie byl v korelaci se stupněm ischemie končetiny, u pacientů s 
lepším prokrvením byl efekt léčby výraznější než u pacientů s velmi nízkými hodnotami TcpO2.

Závěr: Efekt podpůrné medikamentózní léčby ischemických ran je ve většině případů 
omezený, avšak jakákoliv možnost zlepšení stavu rány je pro pacienta značným přínosem. 
Použití podpůrné medikamentózní léčby sice neřeší kauzální problém, ale v mnoha případech 
může znamenat rozdíl mezi hojením nebo zhoršováním stavu rány a následnou amputací 
končetiny. Použití SET se jeví jako vhodná alternativa při léčbě ischemických ran.
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Výzkum bakteriofágů aneb po stopách resistentních bakteriálních kmenů 
v nemocnici
Polanská A.1, Vítková K.2, Jurčíková J.2, Benešík M.3, Křesalová K.3, Šopíková T.3, Moša M.3

Fakultní nemocnice Ostrava, Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči1

Fakultní nemocnice Ostrava, Útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku2

FAGOFARMA s.r.o.3

Rezistence k  antibiotikům patří nesporně k nejzávažnějším medicínským problémům 
současnosti. Rychlá ztráta účinnosti základních i rezervních antibiotik (ATB) s sebou přináší 
významné omezení možnosti výběru antiinfektiv s reálným rizikem selhání léčby řady infekcí, 
a to zejména nemocničních [1]. Právě původci těchto infekčních komplikací většinou patří 
do kategorie multirezistentních, nebo dokonce panrezistentních mikroorganizmů [2, 3]. Náš 
výzkum probíhající ve spolupráci s  firmou FAGOFARMA s.r.o., která se dlouhodobě zabývá 
výzkumem a vývojem fágových lyzátů, je založen na identifikaci, izolaci a charakterizaci 
bakteriofágů, tj. přirozených nepřátel bakterií, které by mohly pomoci v  boji s  narůstající 
antibiotickou rezistencí mikroorganismů. 

Od roku 2019 proběhl odběr vzorků povrchových ran pacientů z pěti vybraných klinických 
pracovišť Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Hlavním cílem bylo identifikovat a zanalyzovat 
nejčastější druhy rezistentních bakteriálních kmenů. Jako další zdroj pro izolaci fágů posloužily 
také odpadní vody z FNO, kde se fágy přirozeně vyskytují.

Za období 45 měsíců bylo odebráno celkem 571 stěrů povrchových ran pacientů.  V 
těchto vzorcích bylo identifikováno celkem 188 kmenů Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii a Acinetobacter 
Dijkshoorniae.

Z odebraných vzorků bylo provedeno testování citlivosti bakteriálních kmenů ze vzorků 
pacientů a ze vzorků odpadních vod. Dále byla provedena analýza, purifikace, kultivace a 
charakteriazce bakteriofágů. V realizaci je příprava funkčního vzorku a ověřené technologie – 
tvorba fágového lyzátu proti rezistentním kmenům v nemocnicích.

Podpořeno projektem Ministerstva průmyslu a obchodu z dotačního programu TRIO, číslo projektu 
FV40027.
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Akutní mediastinitida – 15leté výsledky chirurgické léčby
Vodička J.1, Špidlen V.1, Geiger J.1, Třeška V.1, Skála M.1, Šebek J.1, Geigerová L.2, Židková A.3, 
Andrle P.4, Mírka H.5, Kostlivý T.6

Chirurgická klinika1

Ústav mikrobiologie2

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny3 
Stomatologická klinika4

Klinika zobrazovacích metod5

Otorinolaryngologická klinika6

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň

Cíl: Autoři prezentují retrospektivní analýzu souboru nemocných s akutní mediastinitidou 
léčených v patnáctiletém období a vlastní zkušenosti s chirurgickou léčbou tohoto 
onemocnění.

Metodika: V období let 2006-2020 jsme léčili 80 nemocných s akutní mediastinitidou, 53 mužů 
a 27 žen, medián věku byl 58,5 roku. V uvedeném souboru jsme sledovali příčiny a typ akutní 
mediastinitidy, délku anamnézy, komorbidity, metody stanovení diagnózy, čas od stanovení 
diagnózy do doby operace, typy a počty operačních výkonů, výsledky mikrobiologických 
vyšetření, délku drenáže a hospitalizace, komplikace a výsledky léčby.

Výsledky: Nejčastějším typem akutní mediastinitidy byla descendentní mediastinitida (48,8 
%). Medián délky anamnézy onemocnění byl 2 dny. Celkem bylo provedeno 116 operačních 
výkonů. Významné komplikace byly zaznamenány u 51 případů. Nejčastějším patogenním 
kmenem byl Streptococcus sp. (47 případů) a patogenem Streptococcus anginosus (17 případů). 
V souboru zemřelo 10 pacientů (12,5 %). Pacienti starší šedesáti let mají 6,8krát vyšší riziko 
úmrtí. Pacienti s více než 2 komorbiditami mají 14,3krát vyšší riziko úmrtí. Přítomnost kvasinek 
v kultivačním materiálu zvyšuje riziko úmrtí 4,4krát.

Závěr: Pro léčbu akutní mediastinitidy je zásadní včasné odstranění její příčiny, dostatečný 
débridement mediastina a jeho vícenásobná drenáž s možností kontinuální pooperační 
laváže. Při řešení perforace jícnu máme velmi dobré zkušenosti s použitím stentu.
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Masivní hemotpýza - co dělat?
Hanke I., Maršík L.,
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Autoři ilustrují možné klinické prezentace hemoptýzy. Nastiňují správný postup diagnostiky 
a léčby.

Na kasuistickém sdělení ilustrují svou zkušenost s život ohrožující hemoptýzou u 77 leté 
pacientky warfarinizované pro fibrilaci síní.
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Pneumothorax, pneumomediastinum a podkožní emfyzém u pacientů s 
COVID-19 – naše zkušenosti
Jurdičová M., Horák P., Džupová O., Koutová M., Červinková M., Slezák J.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK a IPVZ v Praze

Již druhým rokem se nejen české zdravotnictví potýká s respiračním onemocněním COVID-19 
způsobené koronavirem SARS-CoV-2. U pacientů hospitalizovaných pro toto onemocnění 
jsme zaznamenali vyšší výskyt vzniku respiračních komplikací typu pneumothoraxu, 
pneumomediastina a podkožního emfyzému. Hodnotíme soubor pacientů, kteří byli 
hospitalizováni na chirurgické, infekční klinice a anesteziologicko - resuscitačním oddělení 
Fakultní nemocnice Bulovka v období od 1.3.2020 do 31.1.2022.
Zařazeni byli všichni hospitalizovaní COVID-19 pozitivní v daném časovém rozmezí na 
chirurgické, infekční klinice a anesteziologicko - resuscitačním oddělení. Ze sledovaného vzorku 
byli vyloučeni ti s iatrogenně vzniklými vzduchovými komplikacemi, spontánně ventilující 
pacienti a ti na High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) terapii či nízkoprůtokové oxygenoterapii. 
Vyloučeni byli i pacienti, u kterých nebylo možné dohledat sledované parametry po překladu 
na jiná pracoviště. Do sledovaných parametrů spadá pohlaví, věk, váha, Body Mass Index 
(BMI), počátek a trvání příznaků, délka pobytu na jednotce intenzivní péče, celková délka 
hospitalizace, poskytnutá lékařská péče (hrudní drenáž, operační revize apod.), komorbidity 
(např. plicní choroby, diabetes mellitus, arteriální hypertenze, imunodeficience, malignity 
apod.), nikotinismus, chronická a aktuální medikace předcházející vzniku komplikací, vstupní 
hodnota saturace, arteriální tlak a tepová frekvence, vstupní laboratoř, rentgen hrudníku, 
ventilační podpora a její parametry, případně extrakorporální membránová oxygenace 
(ECMO), intubace pacienta, zda byla přítomna pneumonie a v jakém rozsahu dle Chest 
radiograph severity score, mikrobiologický nález, úroveň sedace a myorelaxace, poloha 
pacienta a další přidružené komplikace. Sledování je zakončeno výsledky zavedené terapie, 
zda došlo ke vzniku recidiv, smrti pacienta, k celkovému uzdravení, a tedy dimisi do domácí 
péče bez obtíží a bez závislosti na podpůrné oxygenoterapii.
U 26 pacientů COVID–19 pozitivních jsme zaznamenali respirační obtíže charakteru 
pneumothoraxu, podkožního emfyzému a pneumomediastina. Z celkového počtu pacientů s 
výše popsanými komplikacemi bylo 16 pacientů diagnostikováno pouze s pneumothoraxem, 
2 s podkožním emfyzémem, z nich 4 s pneumothoraxem a podkožním emfyzémem, 4 
s pneumomediastinem a podkožním emfyzémem a u žádného pacienta se nevyskytly 
všechny výše zmíněné komplikace současně. Procentuálně je vznik pneumothoraxu u 
pacientů s komplikacemi zastoupen z 61,5 %, podkožní emfyzém 7,7 % a více komplikací 
diagnostikovaných najednou z 30,7 %. Letalita u pacientů s onemocněním COVID-19 
a přidruženými komplikacemi činí 69,2 %. Většina z nich zemřela za hospitalizace na 
kardiorespirační selhání či septický stav, pouze dva pacienti zemřeli do tří měsíců po dimisi. 
Zde příčinu smrti nebylo možné dohledat.
Přesný mechanismum vzniku komplikací není znám, ale určité objasnění patofyziologie by 
mohla přinést teorie Macklinova efektu. Ta popisuje rupturu alveolárního stromu spojenou se 
zvýšeným intra–alveolárním tlakem. Dochází tak k úniku vzduchu perichronchovaskulárně a 
ke vzniku pneumomediastina, pneumothoraxu a při průniku do podkoží i vzniku podkožního 
emfyzému.
První fáze studie demonstruje zvýšený výskyt daných komplikací u pacientů s onemocněním 
koronavirem SARS-CoV-2. V současné době ale stále zpracováváme data, jejichž výsledkem by 
mělo být objasnění příčin vzniku výše popsaných respiračních komplikací a upřesnění, zda se 
koronavirus SARS-CoV-2 opravdu významně podílí na vyšší incidenci a letalitě.
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Bodné poranění srdce - kazuistika, algoritmus diagnostiky i ošetření
Peštál A.2, Pokorná O.1, Procházková V.2, Prudius V.2, Chovanec Z.2, Penka I.2

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

Rány hrudníku lokalizované v prostoru mediálně od medioklavikulární čáry by měly vždy 
evokovat snahu o promptní diagnostiku i ošetření. Reálná je totiž obava z poranění srdce 
či velkých cév při penetrujícím charakteru rány. Tento typ zranění způsobí rychlé úmrtí 
exsanguinací či srdeční tamponádou, děje se tak v 80-90% případů již na místě incidentu. 
Dalších až 10% pacientů zmírá v průběhu transportu do nemocničního zařízení. Pacienti, kteří 
se dočkají chirurgického ošetření, mají poranění srdečních oddílů či velkých cév nevelkého 
rozsahu a vždy přechodně obturované koagulem. Vždy však hrozí možnost obnovení krvácení 
či postupný rozvoj srdeční tamponády. Rychlá diagnostika v rámci UP se spoléhá předně na 
uz vyšetření pleurální i perikardiální dutiny, FAST (Focused Assessment with Sonography for 
Trauma), RACE (Rapid Assessment by Cardiac ECHO). Uz vyšetření je pro tento typ poranění 
metodou volby. V případě pozitivního nálezu, již není indikované žádné jiné vyšetření! 
CT lze doplnit jen při negativním nálezu, resp. dle klinického stavu pacienta. Příznakem 
rozvoje srdeční tamponády je tzv. Beckovo trias – dilatace krčních žil, oslabené srdeční ozvy, 
hypotense. Faktor času od doby poranění k době finálního operačního ošetření je  rozhodující. 
K ošetření poranění volíme přístup anterolaterální torakotomii či sternotomii, možná je i jejich 
vzájemná kombinace. Autoři prezentují případ mladého muže napadeného nožem do oblasti 
prekordia. Přehledově informují o provedené diagnostice, transportu a následném ošetření 
ve  FN USA, CKTCH. Součástí sdělení je i prezentace základních operačních technik a pravidel.
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Inkarcerovaná plicní kýla – řešení a následné komplikace
Tulinský L., Mitták M.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Inkarcerovaná plicní kýla je ojedinělý stav vyžadující časné operační řešení. Kazuistika 
i  pomocí názorných schémat popisuje nejen chirurgické řešení tohoto akutního stavu, ale 
i management následných komplikací.

Autor v přednášce popisuje použitou techniku k chirurgickému řešení objemné plicní kýly 
u  výrazně rizikového pacienta. Následně ukazuje řešení rozsáhlé infekce rány. Popisuje 
následný management péče o torakostoma pomocí NPWT a oceňuje tuto metodu ve zvládání 
i značně hlubokých a rozsáhlých defektů.  
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Vzácná příčina krvácení do horního GIT
Daňa P., Habr J., Peštál A., Chovanec Z., Prudius V., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Atrio-esofageální píštěl je jednou ze závažných komplikací radiofrekvenční ablace síní. 
Prezentujeme její epidemiologii, kliniku a managment na základě naší kazuistiky a literatury.
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Hrudní drenáž 
Ženčuchová V. 
Fakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika
Ostravská Univerzita, lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Úvod: Ošetřovatelská péče o pacienta s hrudní drenáží je nekompromisní součástí chirurgické 
péče o pacienta. Hrudní drenáž je součástí nejen diagnostiky ale i léčby pacienta. Péče o 
pacienta s hrudní drenáží může být mnohdy profesionálně náročná a klade důraz na odborné 
znalosti zdravotnického personálu.

Metodika: Metodou sdělení je teoretické představení péče o pacienta s  hrudní drenáží 
v  komplexním pohledu, dále je sdělení zaměřeno na specifika péče o pacienta s  hrudní 
drenáží a na všechny aspekty ošetřovatelské péče a komplikace.

Závěr: Rozvoj zdravotnické péče klade stále vyšší nároky na profesionalitu zdravotnického 
personálu. Není tomu jinak ani v  případě péče o pacienta s  hrudní drenáží.  Prezentace 
poskytuje náhled na pacienta s hrudní drenáží krok po kroku, od přijetí pacienta do péče, do 
propuštění pacienta z péče. Svou nedílnou část také zaujímají komplikace spojené s péčí o 
pacienta s hrudní drenáží.
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NPWT u abdominálních katastrof
Banasiewicz T. 
Chirurgická klinika Poznaň Polsko 
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EndoVAC in therapy and prevention
Laukötter M. 
University od Münster, Germany
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NPWT – v nouzi poznáš přítele
Veverková L. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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NPWT přínos pro gynekologii a porodnictví
Leško D. 
Gynekologická klinika  LF UK, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
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Využití NPWT v dětské chirurgii
Dočekalová Š., Holická L., Šafus A., Štichhauer R.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Od zavedení podtlakové terapie do praxe máme tuto metodu léčby  k dispozici i na našem 
pracovišti. Využití podtlakové terapie u dětí je na rozdíl od dospělých pacientů sporadické, 
nicméně v  indikovaných případech má nesporný přínos. Indikací k  zavedení podtlakové 
terapie jsou některé typy úrazů, zánětlivá onemocnění ( například nekrotizující fasciitida), 
stavy po fasciotomiích, stavy vyžadující dermoepidermální autotransplantaci. Děti obecně  
mají dobrý hojivý potenciál, chronické kožní defekty jsou u nich vzácné. Podtlakovou 
terapii proto použijeme na našem pracovišti pouze v  jednotkách za rok. V  přednášce jsou 
prezentovány jednotlivé kasuistiky.
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Stabilizace Integry pomocí NPWT
Petráš L. 
Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava
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Využití NPWT v gynekologii
Szabová O. 
Gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

Obsahem přednášky je sdělení zkušenosti s ošetřováním operační rány na zevním genitálu, 
v oblasti vulvy.

Existují 3 indikační skupiny k chirurgickému výkonu na vulvě: chronické dystrofické změny, 
zánětlivé procesy a nádory vulvy. Vzhledem k  vysoké morbiditě a mortalitě, chirurgická 
léčba nádorů vulvy ustupuje od radikality. Současným léčebným cílem je komplexní excise 
tumorové tkáně s  dostatečným ochranným lemem. Asi 20 % pacientek však přichází 
v  době diagnózy s  velkým nálezem vyžadujícím si radikální výkon. Následkem jsou velké 
plošné rány s významným tkáňovým defektem. Anatomická blízkosti uretry a konečníku 
je příčinou kontaminaci rány, zejména střevní flórou. Součástí chirurgického výkonu je 
také inguinofemorální lymfadenektomie ze samostatných incisí, která pacientku zatěžuje 
dalšími komplikacemi – vzniku seromů, lymfocyst. U výkonů s  rozsáhlou resekcí tkáně, lze 
k primárnímu uzavření defektu použít techniky lalokových plastik. Bohužel, četnost dehiscencí 
a sekundárního hojení ran v této oblasti dosahuje až 30 %. Většinu pacientek tvoří ženy starších 
70 let, s komorbiditami a omezenou pohyblivostí a sebeobslužností, která neumožňuje ženě 
dostatečné hygienické návyky a adekvátní péči o ránu v této oblasti těla.

Ošetřovatelská péče je zdlouhavá a pro pacientku nepříjemná. Ve snaze urychlit hojení 
jsme použili NPWT. Veškerá úskalí s  naložením podtlaku na vulvu se dařilo vyřešit užitím 
GelaStripů nebo stomické pasty. Efekt podtlaku byl prokazatelný, rána granulovala, 
docházeno k mechanickému zmenšování rány. Dvě naše pilotní pacientky se vrátily s častou 
progresi nemoci. Z  obavy o diseminaci nádoru nenakládáme podtlak před výsledky 
histologie, potvrzující dostatečný resekční lem do zdravé tkáně, negativní lymfatické uzliny 
a nepřítomnost lymfo- a angioinvaze. NPWT neaplikujeme ani u pacientek operovaných pro 
recidivu nemoci. V těchto případech ránu necháváme hojit sekundárně s aplikací prostředků 
na vlhké hojení a lékařského medu.
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Penetrující střelná poranění hrudníku v Traumacentru FN Plzeň  
v letech 2007-2021
Vodička J.1, Špidlen V.1, Třeška V.1, Široký J.2, Kohút M.2, Židková A.3

Chirurgická klinika1

Kardiochirurgické oddělení2

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny3

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň

Cíl: Autoři prezentují retrospektivní analýzu souboru nemocných s penetrujícím střelným 
poraněním hrudníku léčených v patnáctiletém období a vlastní zkušenosti s chirurgickou 
léčbou tohoto poranění.

Metodika: V období let 2007-2021 jsme ošetřovali 10 nemocných s penetrujícím střelným 
poraněním hrudníku, 8 mužů a 2 ženy, medián věku byl 30,5 roku. V uvedeném souboru 
jsme sledovali základní demografické parametry, mechanismus a rozsah poranění hrudníku, 
metody stanovení diagnózy, čas od stanovení diagnózy do doby operace, typy operačních 
výkonů, přidružená poranění a způsob jejich ošetření, komplikace, reoperace a výsledky léčby.

Výsledky: V 7 případech se jednalo o napadení druhou osobou, dvakrát o suicidiální pokus 
a jedenkrát o nehodu při manipulaci se střelnou zbraní. Rovněž v 7 případech byla použita 
kulová zbraň, ve 2 případech broková zbraň a jedenkrát vzduchovka. U 6 osob byla poraněna 
plíce, u 3 srdce, resp. perikard, a u jedné ženy arteria subclavia vlevo, 4 zranění měli další 
přidružená poranění v jiných částech těla. K diagnostice poranění bylo nejčastěji použito CT 
vyšetření, medián času od stanovení diagnózy do operace byl 2 hodiny. Kromě jednoho si 
všechny případy vyžádaly operační léčbu cestou torakotomie či sternotomie. U 3 nemocných 
se vyskytly pooperační komplikace, které si vyžádaly u 2 z nich znovu operační řešení. Pouze 
jeden nemocný v souboru zemřel v důsledku komplikujícího ARDS.

Závěr: Pro úspěšnou léčbu penetrujících střelných poranění hrudníku je zásadní jejich včasná 
a správná diagnostika a chirurgická léčba.
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„Když se kácí stromy, létají třísky“ 
aneb neobvyklá penetrující poranění hrudníku a jejich řešení – 2 kazuistiky
Molnár J., Szkorupa M.
1.chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc 

Tupá poranění hrudníku jsou dnes běžným, dokonce rutinním typem traumat řešených na 
chirurgických či traumatologických ambulancích. Poranění hrudníku ostrými předměty, 
které perforují pleurální dutinu s/bez poranění její struktur, v dnešní době již tak častá nejsou 
vzhledem k zdokonalování technologií výroby a vyšším bezpečnostním standardům ve 
všech oblastech lidské činnosti, a proto se s nimi dnes setkáváme spíše výjimečně. Nicméně 
častokrát jsou více závažnější než poranění tupá, přímo ohrožují postiženého na životě a jejich 
prognóza quoad vitam je nejistá. V naší prezentaci přinášíme ucelený rozbor 2 kazuistik na 
toto téma – poranění pravého hemithoraxu 1,5m dlouhou třískou pronikající do hrudníku 
kolem 4-5. žebra vpravo skrze plíci, bránici až do jater, a komplexní perforující poranění 
hrudníku velkou třískou vč. plic, trachey a jícnu s následným rozvojem chylothoraxu.
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Současná pravidla stabilizace hrudního koše
Mašek M., Mach P. 
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
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Technika stabilizace a rekonstrukce hrudní stěny
Reška M., Konečný J., Peštál A., Chovanec Z., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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Ošetření otevřeného poranění břicha 
Konečný J., Reška M., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU



59

SBORNÍK ABSTRAKT

Bodné poranění srdce
Dubovská N., Man M. , Sekret V. , Třeštík M., Chládková  R.
Nemocnice TGM Hodonín, chirurgické oddělení

Bodné poranění srdce je výzvou i pro zkušeného chirurga, neboť je zatíženo vysokým rizikem 
úmrtí. Častokrát dochází k smrti ještě předtím, než dojde k adekvátní operační intervenci. 
Nejdůležitějším faktorem přežití je čas a správná klinická diagnostika. 

Základem úspěchu je zajištění poraněného na místě nehody, monitorace a přímý transport 
do traumacentra, kde následujícím krokem je verifikace poranění. Algoritmus pro prvotní 
posouzení vstupních poranění by měl vycházet ze zkušenosti lékaře, které častokrát pro nízkou 
incidenci bodných poranění srdce chybí. Vzhledem k urgentnosti situace bývá poraněný v 
mnoha případech ošetřen mimo specializované pracoviště.

Cílem této práce je prodiskutování a seznámení se s kazuistikami bodných poranění srdce 
primárně ošetřených v nemocnici TGM Hodonín. 
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Poleptání jícnu - současný pohled
Daňa P., Peštál A., Chovanec Z., Prudius V., Hanslík T., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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Od laparoskopie k robotické chirurgii...a dále?
Martínek L., Ihnát P., Tesař M.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Robotická chirurgie představuje logický vývojový krok v miniinvazivních chirurgických 
postupech a historicky navazuje na nástup laparoskopické chirurgie na konci 90. let. Pomáhá 
překlenout některé limitace laparoskopického přístupu, rozšiřuje technické možnosti 
operatéra a nabízí možnost efektivnějšího výcviku chirurgů. Současně je ale poznamenána 
i řadou kontroverzí přetrvávajících jak z dob zavádění laparoskopických výkonů, tak 
problémů zcela nových. Její nástup je nicméně nezpochybnitelný. Rozšířená realita, moderní 
technologie a umělá inteligence se stávají efektivními nástroji robotických systémů, které v 
blízké budoucnosti dále vylepší chirurgickou operační léčbu.        



62

SBORNÍK ABSTRAKT

Robotické resekce rekta po neoadjuvantní chemoradioterapii
Šefr, R., Fiala L., Silák J., Sládek F., Šefr, R., Ondrák M., Jedlička V. 
Klinika chirurgické onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav 
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Torakoskopická resekce prvního žebra
Mitták M., Tulinský L.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Autor popisuje torakoskopickou techniku resekce prvního žebra.
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Videoassisted mediastinoscopic lymfadenectomy 
Benej M.
Abteilnung für Thoraxchirurgie, Krankenhaus Nord Vien 
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Kombinovaný přístup u chirurgicky neošetřitelného krvácení z jater
Hrivnák R.1, Bartůšek D.2, Rovný I.1, Procházka V.1, Kala Z.1

Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno1

Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

Krvácení z jater je závažným onemocněním, které může pacienta ohrozit na životě. V našich 
podmínkách se nejčastěji setkáváme s  posttraumatickým krvácení, dalšími příčinami jsou 
krvácení spontánní, nebo iatrogenní. 

Diagnostika se opírá o anamnestické a klinické vyšetření, nezbytnou části je provedení 
zobrazovacích metod, nejčastěji CT vyšetření.

Terapie krvácení z  jater závisí jednak na závažnosti krvácení, jednak na oběhové stabilitě 
pacienta. Podle toho můžeme postupovat konzervativně, neoperačně, nebo chirurgickou 
revizí.

Kombinovaný chirurgicko-radiologický přístup k  ošetření závažného, chirurgicky 
neošetřitelného, krvácení z jater, výrazně zvyšuje šanci na přežití pacientů. 

V kasuistice uvádíme případ pacienta, u kterého tento kombinovaný přístup vedl k úspěšnému 
zastavení krvácení a záchraně života.
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Význam diagnostické laparoskopie u bodných poranění břicha
Procházková V., Penka I., Reška M., Berková A., Křenek A., Červeňák V.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Incidence bodných poranění břicha je u nás relativně nízká, i když se v poslední době mírně 
zvyšuje. Bodné poranění břicha může být penetrující či nikoliv, přičemž penetrující poranění 
je spojeno s  vysokým rizikem výskytu život ohrožujících postižení nitrobřišních orgánů. 
S rozvojem miniinvazivní chirurgie nabývá role laparoskopické diagnostiky a eventuální léčby 
těchto pacientů v posledních desetiletích na významu.  

Cílem příspěvku je posoudit terapeutické využití laparoskopie u pacientů s  penetrujícím 
poraněním břicha. Součástí přednášky je i krátká kazuistika bodného poranění břicha u 44leté 
ženy, která byla ošetřena laparoskopicky. 

Podle dostupných studií má laparotomie prokazatelně vyšší výskyt komplikací a prodlužuje 
dobu hospitalizace pacienta, což má také svoje ekonomické důsledky. Laparoskopická operace 
je praktickou alternativou laparotomie a může být indikována u hemodynamicky stabilních 
pacientů. Indikace a provedení laparoskopického výkonu včetně ošetření poraněných orgánů 
by mělo vycházet ze zkušeností chirurga s laparoskopií.
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Cholecystostomie ve světle moderní medicíny
Pavlasová V., Ruzsík T., Látal L.
Oddělení chirurgie, nemocnice Kyjov, p.o.

Úvod: Perkutánní cholecystostomie je v dnešní době spíše rezervní metodou pro řešení stavů, 
kdy je potřeba zajistit drenáž žlučových cest (akutní cholecystitis či pankreatitis). Jako taková 
je vyhrazena pro rizikové pacienty s četnými komorbiditami, u kterých nelze provést operační 
výkon v CA. Dále empiricky u pacientů s febriliemi neznámého origa. Existují dva přístupy při 
provádění cholecystostomie. Transhepatální a transperitoneální. 

Cíl: Na konkrétních případech poukázat na důležitost cholecystostomie jakožto zastaralé 
metody, která má pro pacienta stále ještě prokazatelné benefity. Tedy by měla mít své místo 
v moderní medicíně.

Metoda: Vyhledaly jsme veškeré pacienty, u kterých byla v naší nemocnici za období 
uplynulých 5 let realizována cholecystostomie.  Ve většine případů radiologem pod CT 
kontrolou, méně často chirurgem na operačním sále anebo pomocí bed side USG. Data byla 
získána retrospektivně z dostupné zdravotnické dokumentace za spolupráce s radiologickým 
oddělením. Akutní cholecystitida byla diagnostikována na základě klinického nálezu, výsledků 
laboratorních vyšetření (vzestup zánětlivých markerů) a nálezu na zobrazovacích metodách.

Výsledky: Z celkového počtu cholecystostomií provedených v naší nemocnici bylo větší 
množství provedeno radiologem pod CT kontrolou výhradně transhepatálním přístupem. 
Počet provedených cholecystektomií v naší nemocnici každý rok roste. Převažovali spíše starší 
polymorbidní pacienti. Po výkonu došlo v převážné většině případů k celkovému klinickému i 
laboratornímu zlepšení stavu pacienta. 

Case report: V prosinci r. 2020 přichází na naši chirurgickou ambulanci 88 letá pacientka pro 
ulcerující rezistenci v pravém hypochondriu až mesogastriu jevící se jako suspektní tumorozní 
massa. Lab. bez elevace zánětlivých markerů. Indikováno CT, kde byl verifikován hydroptický 
žlučník, s četnou cholecystolithiasou herniovaný do podkoží a spontánně fistulující na povrch 
kůže. Pac. striktně odmítla operační řešení i přes vysvětlení všech možných život ohrožujících 
komplikací.  Tedy nasazena ATB terapie a ve druhé době byla ambulantně provedena incize 
a extrakce kamenů skrz píštěl v kůži na břiše a zaveden drén. Při kontrolách byly ještě 
extrahovány zbylé spontánně se vylučujících kaménky, nicméně defekt se sám zatahoval. 
Nakonec došlo k úplnému zahojení a pacientka prosperovala. Nyní již není v dispenzarizaci 
naší chirurgické ambulance.

Závěr: Cholecystostomie by měla mít i v dnešní době, kdy máme k dispozici řadu moderních 
vyšetřovacích i radiointervenčních metod a je spíše upřednostňována cholecystektomie, mít 
své oprávněné místo. Záleží však na správné indikaci. Důvodem je již jen fakt, že téměř u všech 
pacientů, u kterých byla provedena došlo k téměř okamžitému poklesu zánětlivých markerů a 
klinickému zlepšení. Dále také to, že jde o miniinvazivní výkon, který je šetrnější pro pacienta.
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„Salvage surgery“ u krvácejícího pokročilého nádoru kardie a distálního jícnu
Jedlička V., Ondrák M., Silák J., Salaš O.
Klinika chirurgické onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav
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Neoadjuvantní radioterapie v léčbě pacientů s karcinomem rekta 
Ihnát P., Martínek L.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Standardem léčby pacientů s karcinomem rekta je multimodální přístup, který je praktikován 
prostřednictvím multioborových indikačních seminářů v  souladu s  platnými guidelines. 
Základem léčebného managementu je radikální chirurgická resekce reka, která představuje 
jedinou potenciálně kurativní modalitu. Pacienti s lokálně pokročilým karcinomem rekta (cT3-
4 N0 M0 nebo jakékoliv T N1-2 M0) jsou v současnosti indikování k neoadjuvantní radioterapii 
nebo radiochemoterapii. Postavení radioterapie v léčbě těchto pacientů je však předmětem 
narůstajících odborných kontroverzí se snahou o přesnější vymezení indikací neoadjuvantní 
léčby. 

Data medicíny založené na důkazech ukazují, že neoadjuvantní RT je spojena s lepší lokální 
kontrolou onemocnění (nižší četnost lokálních recidiv karcinomu rekta), ale na přežívání 
pacientů nemá vliv. U pacientů podstupujících neoadjuvantní radioterapii lze očekávat horší 
perioperační výsledky (vyšší četnost peroperačních komplikací a vyšší pooperační morbidita). 
Radioterapie navíc velmi negativně ovlivňujeme funkčnost anorekta (a tím i kvalitu života) 
pacientů po sfinkter-záchovných resekcích rekta.
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Selhání onkologického reflexu
Ondrůšek Š. Tomáš T., Pazourek L., Mahdal M., Apostolopoulos V.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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Inflamatorní myofibroblastický tumor trachey a velkých bronchů
Szkorupa M., Chudáček J., Hanuliak J., Klos D., Fischer O., Jakubec P.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP

Úvod: Zánětlivé myofibroblastické nádory (IMT) byly považovány za podskupinu zánětlivých 
pseudonádorů (označovány jako plazmatický granulom, zánětlivý pseudotumor, fibrozní 
histiocytom aj.) a bývají velmi vzácné. Pro své vlastnosti – infiltrativní růst, riziko recidivy, 
možnost metastázování a maligní transformace jsou od roku 2006 WHO hodnoceny jako low 
grade maligní nádory. Mohou být lokalizovány v různých orgánech lidského těla, nejčastějším 
výskytem jsou však plíce. Často se vyskytují i u dětí a mladých jedinců. Histopatologicky jsou 
tvořené z myofibroblastických vřetenovitých buněk doprovázených zánětlivým infiltrátem 
plazmatických buněk, lymfocytů a eozinofilů a diferenciální diagnostika od jiných typů tumorů 
může být velmi obtížná. Mohou vznikat v důsledku genetické mutace nebo sekundárně 
při infekčních a autoimunitních onemocněních. Léčbou první volby je chirurgická resekce, 
nicméně v léčbě těchto nádorů se uplatňují i další modality jako chemoterapie, radioterapie, 
steroidy, vzácně i neoadjuvantní terapie cílenou terapií crizotinibem u pacientů s ALK 
pozitivitou.

Metody: Autoři předkládají dvě kazuistiky pacientů s IMT s postižením levého hlavního 
bronchu a trachey. První pacientka měla tumor obkružující a prorůstající do levého hlavního 
bronchu s obstrukcí a atelektázou dolního laloku levé plíce. Histologicky hodnoceno jako 
IMT s nejistým maligním potenciálem, pozitivní exprese ALK. Druhý pacient, vyšetřovaný pro 
dušnost a stridor, měl nález tumoru trachey ve vzdálenosti 5 cm od hlasivek. Byla provedena 
laserová desobliterace, histologicky podezření na leiomyosarkom.

Výsledky: U první pacientky byla, s ohledem na možné riziko pneumonektomie, indikována 
neoadjuvantní cílená léčba crizotinibem, při které došlo k výrazné regresi lokálního nálezu, 
takže bylo možné provést segmentální resekci levého hlavního bronchu s anastomózou mezi 
centrálním pahýlem hlavního bronchu a bifurkací lobárních bronchů. V dalším průběhu bez 
komplikací, histologicky byl prokázán IMT s nízkým maligním potenciálem. Druhý pacient byl 
časně indikován k segmetální resekci trachey délky 3 cm, pooperační průběh bez komplikací, 
histologicky se jednalo o IMT s nízkým maligním potenciálem.

Závěr: IMT jsou vzácné typy low grade maligních nádorů, které kromě plic mohou postihovat 
i magistrální dýchací cesty. Léčbou první volby je chirurgická resekce, nicméně u ALK 
pozitivních nádorů lze dosáhnout, indukční terapií crizotinibem, parciální regrese nálezu a 
umožnit lokalizovaný chirurgický výkon s prezervací plicního parenchymu. Diferenciální 
histopatologická diagnostika může být obtížná a nezřídka vyžaduje druhé patologické čtení.
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Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního 
pacienta
Chovanec Z.1, Dvořák Z.2, Reška M.1, Čundrle I.3, Berková A.1, ČerveňákV.3, Hanslík T.1,  
Peštál A.1, Prudius V.1, Dáňa P.1, Penka I.1

I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice U sv. Anny 
v Brně1

Klinika plastické a estetické chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v Brně2

Anesteziologico-resuscitační klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní 
nemocnice U sv. Anny v Brně3

Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice U sv. 
Anny v Brně4 

V kazuistice je prezentován případ 58 letého může, morbidně obézního - BMI 53, hypertonika 
s resekcí primárního ložiska v popliteální krajině vpravo před 7 lety a nyní diagnostikovanou, 
CT navigovanou biopsií, metastázou myxoidního liposarkomu infiltrující hrudní stěnu. 

CT vyšetření zobrazilo tumor infiltrující 3. žebro s  extratorakální porcí velikosti 104 x 60 x 
109mm a intratorakální porcí 87 x 95 x 82mm stlačující horní plicní žílu, intimně naléhající na 
perikard a levou srdeční komoru. Stagingové vyšetření bylo negativní, primární ložisko bez 
lokální recidivy, byla tedy indikována na sarkomové komisi při I. ortopedické klinice FN u sv. 
Anny v Brně operační terapie. 

Pooperačně byl stav komplikován respiračním selháním, pravostranným pneumotoraxem, 
FISI s ROK, ischemií laloku s nutností opakovaných revizí.

Pacient byl po 69 dnech propuštěn do domácí péče a nyní je dispenzarizován cestou 
Sarkomového centra při Masarykově onkologickém ústavu na I. ortopedické klinice a I. 
chirurgické klinice  FN USA v Brně. 

Cílem kazuistiky je poukázat na problematiku resekcí hrudní stěny s nutností komplexního 
multioborového přístupu jak řešení primární operace, tak pooperačních komplikací, kdy 
jedinou kurativní metodou sarkomů je chirurgická resekce s dostatečným volným resekčním 
okrajem.   
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Komparace makroskopických a mikroskopických vzdáleností plicních 
metastáz od resekční linie
Hanslík T., Benej M., Shatokhina T., Peštál A., Chovanec Z., Prudius V., Daňa P., Čapov I., 
Křenek A., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Plicní metastazektomie je všeobecně zavedená nejběžnější terapeutická metoda v 
multidisciplinárním způsobu léčby pacienta, která prokazatelně zvyšuje délku přežívání. 
Do plic metastazuje široké spektrum histologicky odlišných typů nádorů. Jednotlivé typy 
se však liší různou charakteristikou růstu a mírou odpovědi na léčbu. Tyto faktory je nutné 
vzít v úvahu při provádění metastazektomie, aby byla dodržena radikalita. Bezpečné hranice 
metastazektomií jsou doporučeny 0,5-1 cm, ale v některých případech může být vhodnější 
širší resekce ve smyslu segmentektomie. Autoři prezentují předběžné výsledky u souboru 
provedených plicních metastazektomií, u kterých byl hodnocen rozdíl makroskopické a 
mikroskopické vzdálenosti metastázy od resekční linie u nativního a fixovaného resekátu.



74

SBORNÍK ABSTRAKT

ERATS protokol BRNO22
Horváth T. 
Babákovo centrum, chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Pozváním doby je precizní perzonalizovaná medicína v široké mezioborové a nitrooborové 
kohezi. V září 2022 se na půdě LF MU šest torakochirurgických pracovišť zhodlo na společné 
filozofii postavené za základě ERAS směrnice ESTS. Soudíte, že se tím nechala sešněrovat? 
Nikoliv. Každá z 45 položek společného protokolu  rozděleného do čtyř sekcí A/předoperační 
B/přijetí C/ perioperační D/ pooperační umožňuje přijímat svébytná rozhodnutí v paletě 
těchto možností volby: 1/ano 0/ne 2/upraveno 3/jiné.  Jelikož každé pravidlo má své výjimky, 
nesmíme se ostýchat hledat a uplatňovat je. Jedinou podmínkou je exaktní zdůvodnění, 
proč tak právě v daném případě činíme. Namítnete: taková divergence neznamená řád! 
Souhlas. Neznamenala by řád, kdyby záměrem spolupráce nebyla koncepce intervalového 
interaktivního zpracování dat a zpětného hodnocení výsledků dosažených jednotlivými 
způsoby řešení: čím přesnější rozbor, tím zralejší závěry, tím blíže k profesní brilanci. Je to ona, 
která inspiruje napříč generacemi, obory a institucemi s hlavním cílem optimálně ošetřený 
pacient.

Klíčová slova: hrudní chirurgie, směrnice, spolupráce.

Zkratky ERAS - Enhanced Recovery After Surgery; ERATS - Enhanced Recovery After Thoracic 
Surgery); ESTS  - European Association of Thoracic Surgeons. FN Fakultní nemocnice LF MU 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity.



75

SBORNÍK ABSTRAKT

Anorektální manometrie v diagnostice dysfunkce pánevního dna 
Dolina J.
Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU v Brně
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MR defekografie v diagnostice dysfunkce pánevního dna
Červeňák V.
Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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Resekce tračníku - funkční pooperační komplikace
Adamová Z., Filová M., Slováček R., Chrostek M.
Chirurgické oddělení, Nemocnice ve Frýdku - Místku;  
chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice a.s.

Východiska: Funkční pooperační komplikace, zejména pooperační ileus po resekci 
tlustého střeva, představují významný klinický problém. Přestože neexistuje jednoznačná 
definice, běžně je pod tímto pojmem chápána intolerance diety, absence odchodu stolice 
a plynů, nutnost zavedení nasogastrické sondy.  Pooperační ileus přináší pacientům značný 
dyskomfort, může se podílet na vzniku dalších komplikací, prodlužuje hospitalizaci a tím i 
náklady na léčbu. ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokol, miniinvazivní chirugie 
mají frekvenci funkčních komplikací redukovat. Přes využití těchto moderních postupů, 
přetrvává rozdíl mezi operací na pravé a levé části tračníku.  
Soubor pacientů a metody: Do naší retrospektivní studie byli zahrnuti všichni pacienti, 
kteří podstoupili elektivní resekci levého či pravého tračníku. Primárním cílem bylo srovnání 
rozvoje pooperačního ileu. Sekundárním cílem byla analýza potenciálních rizikových faktorů, 
které se na zpomalené obnově pasáže mohou podílet.
Výsledky: Celkem bylo do této studie zahrnuto 147 pacientů.  Laparoskopický přístup byl 
preferován u obou skupin (87% vs  87%). Odchod prvních plynů byl pozorován u levostranné 
hemikolektomie v průměru  za 1,9 dne, po pravostranné za 2,5 dne.  Doba do objevení se první 
stolice a zahájení normální diety byly bez statistického rozdílu.  Pooperační ileus byl častější 
po výkonech na pravé části tračníku,  zavedení nasogastrické  sondy bylo nezbytné u 35%  
pacientů po pravostranné a u 16% po levostranné hemikolektomii.

Závěr: Pooperační ileus je častější po pravostranné hemikolektomii, navzdory kratšímu 
operačnímu času.  Příčina není zcela zřejmá, možnosti jak tuto situaci ovlivnit jsou tudíž 
limitované. V současné době můžeme být pouze obezřetnější se zahájením perorálního 
příjmu po pravostranných resekcích tlustého střeva.
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Sakrální neuromodulace v léčbě poruchy kontinence stolice  video-
komentovaná prezentace
Vystrčilová T., Vlček P., Šišková M., Křivinka G.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy university 
v Brně

Fekální inkontinence (FI) je společensky nepříjemný a fyzicky invalidizující stav, který zhoršuje 
kvalitu života. 

Do předoperačního hodnocení FI patří jak klinické vyšetření, inkontinenční deník, sfinkterová 
manometrie, endoanální ultrasonografie a zobrazování pánevního dna magnetickou 
rezonancí s defekačním aktem. 

Možné příčiny FI, jako je rektální prolaps, zhoubné nádory nebo vrozená onemocnění musí 
být předem vyloučena.

Sakrální neuromodulace (SNM) se stala první linií chirurgické léčby FI u lidí, u kterých selhává 
adekvátní konzervativní terapie jak medikamentosní, tak rehabilitační. 

Sakrální (S2–S4) parasympatické nervy inervují a regulují činnost sestupného tračníku a 
rekta, močového měchýře a pohlavní orgány. Mezitím S2, S3 a S4 tvoří pudendální nerv, který 
inervuje a řídí senzorické a motorické funkce vnějšího análního svěrače.

SNM jako slibná neinvazivní metoda spočívá v nepřetržité stimulaci třetího nebo čtvrtého 
sakrálního kořene pomocí těsně implantované stimulační elektrody ke kořenu a podkožním 
stimulátorem umístěným v blízkosti bederní oblasti.

Tato terapie vede k výraznému snížení počtu epizod inkontinence, významné zpoždění 
defekace po prvním pocitu nutkání a výrazné zlepšení v QoL.

Minimální invazivita této techniky, nízké riziko a nízká komorbidita přispěly k jejímu úspěchu 
a celosvětovému zvýšenému přijetí. 
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Sakrální neuromodulace při léčbě fekální inkontinence po TaTME 
Vlček P., Berková A., Hemmelová B., Vystrčilová T.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

LARS je přítomen u 40% až 80% pacientů po nízké přední resekci a pochopitelně jej lze 
očekávat u TaTME. Právě funkční výsledky mohou být limitací tohoto výkonu. Zvláště 
chomoradiace s potřebou regrese nádoru přispívá na vznik těchto funkčních obtíží. Při řešení 
těchto nízkých tumorů rekta jsme byli doposud limitovaní z  hlediska funkčních výsledků. 
Naším cílem bylo posunout tyto funkční limity indikace Ta TME a rovněž rozšířit indikace pro 
sakrální neuromodulaci.
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Mezioborová spolupráce v řešení pánevních dysfunkcí
Berková A.
I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU v Brně

Pánevní dysfunkce vznikají na podkladě různých patologií podpůrné tkáně a pánevních 
orgánů. Vyznačují se širokým spektrem symptomů, jako je inkontinence moči nebo stolice, 
obtížná defekace, prolaps pánevních orgánů, sexuální dysfunkce a chronická pánevní bolest. 
I přes nízkou morbiditu mají anorektální dysfunkce velmi významný vliv na kvalitu života 
pacienta, proto by měla být diagnostika a následně i léčba zaměřena na veškerou možnou 
příčinu. 

Anorektální dysfunkce jsou multioborový problémem, proto pro dosažení dobrých výsledků 
léčby je nezbytně nutná kooperace s různými odbornostmi. Bylo prokázáno, že mezioborová 
péče zlepšuje výsledky léčby, rehabilitaci, psychický stav a tím pádem i kvalitu života. Koncept 
center v zahraničí již běžně existuje. U nás se postupně vyvíjí.

Cílem příspěvku je poskytnou přehledné informace o patofyziologii, diagnostice a léčbě 
pánevní dysfunkcí. Součástí přednášky budou krátké kazuistiky pacientů s pánevní dysfunkcí 
řešené multioborovou spolupráci.
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Sinus pilonidalis sacrococcygealis et cystis dermoidalis sacralis
Robek O.
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
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Může nasogastrická sonda ublížit?
Holéczy P., Vávrová
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice Agel, Ostrava
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Pneumomediastinum, pneumoperitoneum a podkožní emfyzém po 
terapeutické kolonoskopii - kazuistika
Horák P., Fulík J.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha

Úvod: Cílem našeho sdělení je referovat o vzácné komplikaci terapeutické kolonoskopie, 
konkrétně ošetření sáknoucí angiodysplázie céka argon plazma koagulací, a podat ucelenou 
informaci o dané problematice.

Kazuistika: 70-letá polymorbidní obézní pacientka s chronickým renálním selháním v 
chronickém dialyzačním programu byla odeslána k provedení kolonoskopie pro lehkou 
anémii nereagující na erytropoetin. Při koloskonopii byla ošetřena krvácející léze argonplazma 
koagulací (APC). Krátce po výkonu se u nemocné objevily neurčité obtíže hodnocené jako 
alergická reakce s otokem a dušností. Dalším vyšetřováním byly zjištěny pneumomediastinum, 
podkožní emfyzém a pneumoperitoneum. S ohledem na komorbidity byla indikována k 
diagnostické laparoskopii, kde perforace GIT do dutiny břišní nebyla prokázána. Pooperační 
průběh byl bez závažnějích komplikací.

Diskuze a závěr: Jedná se o vzácnou komplikaci. V literatuře je popisována většinou 
formou kazuistik. Chirurgická strategie má široké spektrum od sledování přes diagnostickou 
laparoskopii až k resekčním výkonům na střevě. V přednášce přinášíme přehled dostupné 
literatury a doporučených postupů.
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Pneumoperitoneum jako komplikace při koloskopii
Oulehlová M.
Kroměřížská nemocnice a.s.

Pneumoperitoneum je přítomnost volného vzduchu v dutině břišní. Obvykle se jedná o 
velmi závažný příznak, který vznikne perforací trávicího traktu s únikem vzduchu a případně 
i obsahu trávicí trubice do dutiny břišní. Pneumoperitoneum lze standartně diagnostikovat 
na prostém snímku ve stoje, kdy se vzduch hromadí pod bránicí coby srpkovité projasnění.

Kazuistika demonstruje tento akutní stav vzniklý při koloskopii. Nastiňuje možnosti léčby 
včetně námi zvoleného léčebného postupu a jeho úspěšnosti s benefitem pro pacienta.
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Sallmonelová cholecystitida – kazuistika
Křenek A., Vlček P., Penka I., Veverková L., Hanslík T., Resler J.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Úvod: Salmonelozy u nás patří k nejčastějším průjmovým onemocněním dětí a dospělých. V 
našich podmínkách způsobují onemocnění nejčastěji Sallmonela enteritis. Zdrojem nákazy 
jsou zvířata a jejich produkty – maso a vejce. Nejpostiženější věkovou kategorii jsou děti ve 
věku do 5 let. Kromě střevních infekcí jsou známe také mimostřevní formy salmonelozy.

V naší kazuistice prezentujeme 48 letého pacienta přijímaného do nemocnice ve vážném 
septickém stavu, se střevní formou salmonelozy. Během vstupního vyšetření také zjištěny 
klinické a paraklinické známky akutní cholecystitidy. Byla indikována a provedena 
cholecystektomie. Peroperačně nález flegmony žlučníku ve kterém bylo větší množství 
hnědého páchnoucího hnisu – kultivačně záchyt Sallmonely. V pooperačním období se 
pacient postupně stabilizuje, zánět tlustého střeva ustupuje na ATB léčbě, ale objevují se 
známky obstrukce žlučových cest, provedeno tedy ERCP. Během vyšetření extrahována 
lithiasa ze žlučových cest. Poté již pacient bez komplikací dimitován.

Diskuse: Probíhající Salmonelové onemocnění se manifestuje nejčastěji formou enterokolitidy. 
Jako chirurgové musíme mít na paměti také mimostřevní formy a rozhodovat se v indikaci 
k operaci na základě klinického stavu pacienta a přihlížet k výsledkům paraklinických 
vyšetřeních.

Závěr: I přes klinické známky salmonelové enterokolitidy došlo k fulminantní cholecystitidě. 
Rozhodující je klinický stav pacienta, který v korelaci s paraklinickými vyšetřeními vedl k 
indikaci k cholecystektomii, což vedlo ke zlepšení celkového stavu pacienta.
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Biliární ileus u pacientky po cholecystektomii – kazuistika
Resler J., Berková A., Krejčová I., Procházková V., Vlček P., Kráčmar O., Penka I., Veverková L.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Biliární ileus patří mezi vzácné, ale závažné formy střevní neprůchodnosti. Tvoří necelé 1 % 
příčin mechanických obstrukcí tenkého střeva. Mezi predisponující faktory patří ženské 
pohlaví, starší věk, přítomnost cholecystolitiázy a biliodigestivní píštěl, většinou na podkladě 
Mirizziho syndromu. Přestože většina případů vzniká na podkladě fistulace mezi žlučníkem 
a GIT, ve výjimečných případech se s touto diagnózou můžeme setkat i u pacienta, který 
je několik let po cholecystektomii. V klinickém obraze pak dominují vleklé, nespecifické, 
dyspeptické obtíže, které se obvykle během několika dnů rozvíjejí do příznaků střevní 
obstrukce.

V kazuistice bude prezentována 84-letá polymorbidní pacientka, hospitalizovaná na I. 
chirurgické klinice FN USA v Brně, s peroperačním nálezem biliárního ileu, přestože byla 30 let 
po provedené cholecystektomii.

Diagnostika biliárního ileu je velmi obtížná. V 50 % případů je diagnóza stanovena až při revizi 
dutiny břišní.  Jen zcela výjimečně lze překážku ve formě žlučového kamene rozeznat již dle UZ 
či RTG břicha, metodou volby je tedy CT. Mortalita pacientů je dle současné literatury až 10x 
vyšší, než u jiných forem střevní obstrukce, a to zejména vzhledem k častým komorbiditám a 
věku. I přes intenzivní terapii, představují tyto stavy pro pacienta stále významné riziko úmrtí.

Klíčová slova: biliární ileus, cholecystektomie, peritonitida



87

SBORNÍK ABSTRAKT

Allen-Mastersův syndrom jako příčina ileozního stavu
Tesař M., Ihnát P.
Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Vnitřní kýly představují břišní kýly, jejichž výskyt v populaci je poměrně nízký. Jejich 
diagnostika je poměrně obtížná, a prodlení v řešení může pacienta ohrozit na životě. Kýla v 
širokém děložním vazu (Allen-Mastersův syndom) je raritní typ kýly, který tvoří pouze cca 4% 
vnitřních kýl.

Kazuistika: Prezentujeme případ 39-leté ženy, která byla přijata po klinické známky 
mechanické střevní neprůchodnosti. CT vyšetření odhalilo ileózně rozepjatou kličku tenkého 
střeva v levém hypogastriu. Pacientka podstoupila laparoskopickou revizi s nálezem uskřinuté 
tenké kličky v ligamentum latum uteri. Byla provedena deliberace tenkého střeva a sutura 
defektu ligamenta.

Závěr: Defekt v ligamentum latum uteri je raritní diagnóza, která je obvykle zjištěna jako 
náhodný nález u pacientek s ileózním stavem. Allen-Mastersův syndrom může vysvětlovat 
vágní potíže řady pacientek, jejichž symptomy zahrnují dyspareunii, dysmenoreu, akutní a 
chronickou pánevní bolestivost. Tento syndrom může být diagnostikován a úspěšně vyřešen 
laparoskopickým přístupem.

Klíčová slova: Náhlá příhoda břišní - vnitřní kýla – střevní obstrukce – Allen-Mastersův 
syndrom – kazuistika
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Sklerozující mezenteritida
Hanslík T.1, Benej M.1., Hendrych M.3, Shatokhina T.3, Červeňák V.2, Prudius V.1, Chovanec Z.1, 
Peštál A.1, Berková A.1., Penka I.1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU1 
Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

I. Ústav Patologie fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  LF MU Brno3



89

SBORNÍK ABSTRAKT

Simulační centrum
Štourač P., Kosinová M.
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno 
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Postgraduální vzdělávání v chirurgii
Veverková L.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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Přínos laparoskopických simulátorů ve výuce chirurgie
Chovanec Z., Habr J., Kvasnicová L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Laparoskopický, mini-invazivní, operační přístup vyžaduje zcela odlišné a v některých 
případech i komplikovanější postupy, než v případě klasické operace. K úspěšnému 
osvojení této operační techniky je nutno adekvátně zvládnout orientaci v operačním 
poli zprostředkovaným kamerou spojenou s koordinací specifických motorických návyků 
operatéra při užití laparoskopických pracovních nástrojů. Časové vytížení v běžné pracovní 
době a bezpečnost našich pacientů jsou hlavní důvody, proč je pro chirurga nezbytné 
získávat praxi a zkušenosti i mimo operační sál. Boxové simulátory a simulace pomoci virtuální 
reality mini-invazivní chirurgii se postupně stávají nedílnou součástí vzdělávání ve všech 
chirurgických oborech.

Cílem prezentace je shrnutí a vývoj edukace mladého chirurga ve světě a České republice 
v  mini-invazivní operativně. Přes I. simulační centrum virtuální chirurgie v  nemocnici u sv. 
Anny v Brně až po simulační kurzy v Ústavu simulační medicíny a Simulačním centru Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity. 
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Fresh frozen cadaver kurzy se zaměřením na tříselnou kýlu - bezpečný způsob 
vývciku dovedností chirurgů
Paseka T.1, Chovanec Z.2, Bystřický P.3, Vlček P.2, Joukal M.4

Surgal Clinic s.r.o.1 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2 
Nemocnice České Budějovice, a.s.3 
Anatomický ústav LF MU4

Mladí lékaři zařazení do oboru chirurgie v rámci postgraduálního vzdělávání se často potýkají 
s nedostatkem možností efektivně a bezpečně simulovat a trénovat operační techniky 
mimo reálné pacienty. Jednou z možností tréninku chirurgů je práce na kadaverech. Klasická 
metoda konzervace těl pomocí fixačních roztoků ovšem značným způsobem znehodnocuje 
barvu a konzistenci tkání, takže přínos pro klinickou praxi je tím výrazně snížen. Moderní 
technika tzv. Fresh frozen cadaver implementovaná t.č. unikátně v ČR Anatomickým ústavem 
LF MU představuje pro výcivik chirurgů značný krok kupředu. Představujeme koncept 1,5 
denního kurzu s torzy takto připravených kadaverózních dárců určený pro 8 účastníků a 
na základě zpětné vazby již proběhlých kurzů hodnotíme přímý dopad pro klinickou praxi 
jejich absolventů. Chceme otevřít diskuzi možného zařazení podobných kurzů do systému 
postgraduálního vzdělávání v ČR.
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Výzkum a aplikace metod hodnocení perfuze střevní tkáně před a po 
chirurgických operacích - LSCI
Habr J., Veverková L., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Důsledky akutní ischemie střevní bývají často pro postiženého pacienta  katastrofální. Nejde 
jen o problematiku následků akutní mezenteriální ischemie, která se svou nízkou incidencí, 
nepřesahující 0,2% případů hospitalizací pro bolesti břicha, představuje méně častý stav. 
Ischemie v oblasti anastomózy střevní je významným faktorem vzniku závažných pooperačních 
komplikací. I přes značný technický pokrok je incidence leaku v anastomóze po kolorektálních 
resekcích uváděna mezi 1 - 30%, v závislosti na uložení anastomózy. Peroperační hodnocení 
kvality střevní perfuze je proto dlouhodobě v popředí zájmu chirurgů. Hlavním cílem naší 
práce je snížit riziko komplikací spojených s ischemií střevní a zajistit tak maximální úspěšnost 
chirurgických operací. Klíčovou podmínkou úspěšného řešení této problematiky je výzkum 
v oblasti metod diagnostiky perfuze střevní tkáně. S rozvojem citlivých CCD kamerových 
senzorů, nových typů laserů a dostupnosti výkonné výpočetní techniky je v posledních deseti 
letech patrný rozvoj detekčních technik založených především na laserovém světelném záření. 
Podskupinu těchto metod tvoří techniky, které detekují perfuzi na základě pohybů RBCs v 
krevním řečišti sledované tkáně. Technika laser Doppler flowmetry (LDF) patří v současnosti k 
referenčním technikám, které dovolují zobrazit RBC s vysokou věrností. Ještě citlivější jsou pak 
techniky laser speckle contrast imaging (LSCI). Náplní naší studie je testování těchto metod na 
souboru zvířecích modelů, porovnání výsledků s vybranými komerčně dostupnými metodami 
diagnostiky perfuze, vypracování statistického souboru a vyhodnocení spolehlivosti 
rozvinutých pokročilých metod s ohledem na úspěšné zhojení střevní tkáně.
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Dizertační práce
Vaverka V. 
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
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Dizertační práce
Hanslík T. 
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
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Obtížnost diagnostiky a jeji rizika NPB u dětí
Danielová B., Procházková N.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Náhle příhody břišní (NPB) u dětí. Je to stav, který ohrožuje život dítěte. Vyžaduje rychlou 
diagnostiku a mnohdy chirurgický zásah. U dětí NPB bývají ve většině případu nevýrazné nebo 
atypické a proto, je velmi důležitá co nejpřesnější diagnostika. Pro jednotlivé věkové období 
NPB u dětí se liší jejích příznaky a základní diagnostika. Ukázka kazuistiky a ošetřovatelské 
péče. 



97

SBORNÍK ABSTRAKT

Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti na chirurgickej klinike
Dubovský M., Hajská M., Panyko A., Vician M.
Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Univerzita Komenského v 
Bratislave

Úvod: Obdobie rokov celosvetovej pandémie ochorenia COVID 19 výrazne ovplyvnilo 
fungovanie celej spoločnosti.  Zatiaľ čo prvá vlna ochorenia COVID 19 prebehla na Slovensku 
vďaka vzornej spolupráci obyvateľstva len s krátkodobými miernymi obmedzeniami, druhá a 
tretia vlna nás zasiahli plnou silou. Nápor na nemocnice bol tak enormný, že sa reprofilizovali 
pracoviská našich nemocníc na COVID oddelenia bez ohľadu na ich predchádzajúce odborové 
zameranie. Druhá a tretia vlna znamenali pre IV. Chirurgickú kliniku obdobia kompletnej 
reprofilizácie, ktorej sa musel zúčastniť všetok personál, často však v oklieštenej zostave pre 
vysokú chorobnosť aj medzi zdravotníkmi. Následky týchto náročných období vnímame 
doteraz, sú nimi viac ako 6 mesačné čakacie doby na bežné elektívne operácie a neustále 
obmedzenia operačnej liečby na 50% z personálnych ako aj technických príčin.

Cieľ práce a metodika: Našou snahou bolo exaktne ukázať, aký výrazný bol vplyv pandémie 
ochorenia COVID 19 na chirurgickú liečbu. Realizovali sme retrospektívnu štúdiu, v rámci 
ktorej sme porovnávali obdobia reprofilizácie IV.Chirurgickej kliniky LFUK a UNB na COVID 
oddelenie s kontrolnými obdobiami pred vypuknutím pandémie rovnakej dĺžky trvania. 
COVID skupina A predstavovala obdobie reprofilizácie IV.chirurgickej kliniky počas druhej vlny 
pandémie, t.j. od 1.11.2020 do 30.4.2021 a COVID skupina B obdobie reprofilizácie počas tretej 
vlny pandémie, t.j. od 1.11.2021 do 30.4.2022. Tieto skupiny sme porovnávali s kontrolnými 
skupinami; Kontrola 1 predstavovala pacientov v období od 1.11.2018 do 30.4.2019 a Kontrola 
2 to isté obdobie o rok neskôr, t.j. od 1.11.2019 do 30.4.2020.

Výsledky: Zo získaných výsledkov vyplýva, že počas pandémie bola elektívna operačná liečba  
obmedzená na necelých 28% oproti nepandemickému obdobiu, čo v číslach znamená 765 
pacientov, čakajúcich na operačný výkon len na našom chirurgickom pracovisku. Celková 
operačná liečba poklesla počas reprofilizácie len na 39% pôvodného objemu operačných 
výkonov. Samostatnou oblasťou skúmanou v tejto práci bola chirurgická liečba pacientov 
s akútnou apendicitídou, pričom u COVID pozitívnych pacientov bola miera gangrenóznej 
apendicitídy dokonca až 80%. Snáď jediným potešujúcim zistením bolo, že napriek všetkým 
komplikáciám a ťažkostiam, ktoré nám pandémia priniesla, čas medzi výskytom prvých 
príznakov a realizáciou apendektómie bol rovnaký ako v období pred pandémiou. Podarilo 
sa nám teda zachovať štandard diagnosticko-liečebného procesu v rámci náhlych príhod 
brušných.

POĎAKOVANIE Práca bola podporená grantom MŠVVaŠ VEGA 1/0284/20
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Kazuistika z chirurgické JIP – abdominální katastrofa s vynuceným, ale 
úspěšným řešením
Fulík J., Horák P., Doležal J.
Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

Abdominální katastrofa je vážný stav, který většinou vzniká komplikací v průběhu léčby 
břišního onemocnění. Nejinak tomu bylo i u našeho pacienta. Neexistuje pro něj jednotný 
terapeutický postup, rozhodování o další léčebné strategii bývá složité i s přihlédnutím na 
přání nemocného.

Námi prezentovaný polymorbidní nemocný (J.V. *1954) byl na naší chirurgické JIP 
hospitalizován 6 měsíců s komplikacemi po resekci tenké kličky pro adhezivní ileus. Komplikací 
pooperačního stavu byl vznik několika enteratmosférických píštělí, z toho rezultující syndrom 
krátkého střeva. V průběhu celé léčby jsme opakovaně léčili sepse různé etiologie. Nemocný 
se stavěl velmi rezervovaně k možnosti rizikové rekonstrukční operace, kterou si však vynutila 
náhlá změna zdravotního stavu. Nakonec byla katastrofa vynuceně vyřešen bez ohledu na 
původní přání nemocného - k jeho i naší spokojenosti.

Závěr: Tuto kazuistiku prezentujeme z důvodu neobvyklého rozuzlení a vyřešení abdominální 
katastrofy, která je pro nás vždy velkou výzvou v komplexní péči o chirurgické nemocné, 
podobně jako na jiných pracovištích.
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Role laparoskopie v léčbě traumatického hemoperitonea
Prudius V., Vlček P., Hanslík T., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Úrazy jsou stále jednou z hlavních příčin úmrtí v české populaci. Jsou na čtvrtém místě 
nejčastějších příčin úmrtí u nás ve všech věkových kategoriích. Navíc ve věkové skupině 15 – 
34let jsou primární příčinou úmrtí až ve 2/3 všech případů.

U traumat nejsou vzácností dutinová poranění, jejichž příznakem je mj. i  hemoperitoneum. 
Obvykle jde o důsledek poranění orgánů dutiny břišní či ruptury některé z břišních cév. V 
takovém případě bývá standartním postupem laparotomická revize. Alternativou je potom 
laparoskopie, kterou můžeme využít jak k diagnostice tak k ošetření poranění, vždy s možností  
konverze do laparotomie.

Mezi indikace laparoskopie při hemoperitoneu patří tupé poranění břicha hemodynamicky 
stabilního pacienta, hemoperionetum do 500ml, penetrující poranění dutiny břišní, podezření 
na poranění orgánů dutiny břišní u „CT negativního“ nálezu.

Kontraindikací k laparoskopickému výkonu je oběhová nestabilita pacienta, hemoperitoneum 
nad 1000ml, plastická peritonitida a mnohočetné srůsty v dutině břišní. Peritonitida patří mezi 
relativní kontraindikace.

Perforace gastrointestinálního traktu není kontraindikací k laparoskopickému ošetření.

K provedení laparoskopické revize u traumatu je nezbytné, aby pacient byl hemodynamicky 
stabilní, bylo provedeno celotělové CT před výkonem, hemoperitoneum nepřesahovalo 
500ml, absence pneumotoraxu a dalších život ohrožujícíh poranění.

Tento postup u abdominálního traumatu přináší řadu výhod. Zmiňme především menší 
pooperační bolest, zkrácenou dobu hospitalizace, nižší incidenci kýl v pozdním pooperačním 
období, sníženou morbiditu a kratší dobu rekonvalescence. Další tentokrát peroperační 
výhodou je možnost diagnostiky poranění bránice, na která CT vyšetření není dostatečně 
senzitivní (celková senzitivita je cca 57%).

Přes nespočet benefitů, i tento přístup skýtá četné množství možných komplikací. Již při 
zavedení portů může dojít k poranění (iatrogenní poranění). Další nevýhodou je možnost 
přehlédnutí poranění. Není výjimkou, že definitivní ošetření poranění orgánů dutiny břišní u 
hemoperitonea je podmíněno zkušenostmi a erudicí chirurga v laparoskopických technikách.

V rámci vlastních zkušeností prezentujeme tuto kazuistiku:

U pacienta bylo zjištěno suspektní hemoperitoneum a kolekce tekutiny do 300ml v oblasti 
malé pánve bez jasného nálezu traumatu orgánů dutiny břišní na CT. Jelikož pacient splňoval 
veškerá výše zmíněná kritéria k provedení lapaskopického ošetření, přistoupili jsme k tomuto 
řešení.  Peroperačně byla zjištěna ruptura céka bez extravazace. Byla provedena kompletní 
revize dutiny břišní, definitivní sutura poranění céka a sanace dutiny břišní. Pacient již třetí 
pooperační den byl propuštěn do ambulantní péče.

Laparoskopie u tupého poranění břicha je postup bezpečný. Nelze však opomíjet zásadní 
podmínky – hemodynamickou stabilitu pacienta a zkušenost chirurga v laparoskopických 
technikách. Implementace miniinvazivního přístupu k léčbě tupého poranění břicha může 
snížit pooperační mortalitu a morbiditu, zlepšit diagnostiku poranění bránice a zkrátit dobu 
hospitalizace.
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Inkarcerovaná ventrální hernie u pacientky s „triple“ obezitou
Kvasnicová L.1, Berková A.1, Kašpar M.1, Vystrčilová T.1, Chovanec Z.1, Červeňák V.2, Mazúr A.3, 
Čundrle I.3, Penka I.1, Veverková L.1

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně a LF MU1 
Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU2

Anesteziologico-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU3

Úvod: Správně diagnostikovat náhlou příhodu břišní u morbidně obézního pacienta 
je mnohdy velmi komplikováno. Náhlá příhoda břišní bývá u těchto pacientů spojena 
s vysokou mortalitou. Extrémně obézní pacienti jsou, už během operace, ale hlavně v 
pooperačním období vysoce rizikoví. Život nemocného nebývá bezprostředně ohrožen jen 
primárním onemocněním, ale i sepsí, systémovou reakcí se všemi jejími důsledky, a nakonec 
i multiorgánovým selháním.

Kazuistika: 46-letá pacientka s extrémní obezitou, s BMI 88 kg/m2 bez dalších významných 
komorbidit, měla difuzní bolesti celého břicha. Klinické vyšetření bylo pro extrémní obezitu 
velmi omezené, prostý snímek břicha a UZ nebyly výtěžné. Pacientka měla známky flegmony 
břišní stěny, elevaci zánětlivých markerů a pro přítomnost objemné ventrální herniace bylo 
velké podezření na inkarceraci kýly. CT vyšetření nebylo možné provést, protože maximální 
nosnost přístroje na našem pracovišti je 200 kg. Indikací k akutnímu výkonu byly vysoké 
zánětlivé markery, flegmóna břišní stěny a přítomnost objemné ventrální herniace. Peroperačně 
byla přítomna sterkorální peritonitida při perforaci gangrenózního kolon a terminálního ilea v 
multilokulární objemné ventrální herniaci. Pacientka s multiorgánovým selháním podstoupila 
16 chirurgických revizí. Po 66 dnech péče byla ale předána k rekonvalescenci a rehabilitaci na 
standardní oddělení.

Závěr: Diagnostikovat náhlou příhodu břišní u extrémně obézních pacientů je velmi obtížné.  
Břišní katastrofa u extrémně obézních i přes  omezené diagnostické možnosti vyžaduje 
včasnou chirurgickou intervenci a speciální perioperační i pooperační péči. I přes intenzivní 
terapii, představují této stavy stále významné riziko úmrtí pacienta.

Klíčová slova: obezita, břišní katastrofa, sepse, laparostoma, frozen abdomen
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TAPP v modifikaci primary abandon-of-the-sac
Vrbka J., Paseka T.
SurGal Clinic s.r.o.

TAPP v modifikaci primary abandon-of-the-sac

Varianta laparoskopické operace nepřímé tříselné kýly s ponecháním periferní části vaku 
in situ může být i dnes považována za kontroverzní, při správné indikaci a provedení však 
představuje bezpečnou alternativu operace s úplnou preparací vaku bez pozorovatelného 
rozdílu ve výskytu časných či pozdních komplikací či recidiv. Výhodami, které tato metoda 
přináší, je zkrácení doby operace a snížení rizika vzniku hematomu, a to především u větších 
nepřímých kýl. V naší přednášce chceme na videu demonstrovat bezpečné provedení této 
techniky, prezentovat naše zkušenosti a probrat specifika této operace.
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Když šrouby nestačí
Marko P.
Nemocnice Vyškov, p.o.
Příklad použití nízkovizkózního cementu při osteosyntéze distálního femuru u porózní kosti v 
podmínkách okresní chirurgie.

Nízkoviskózní cement je rychle tuhnoucí polymer s nižší viskozitou než klasický kostní cement 
používaný například u hemiarthroplastik. 

Cílem přednášky je zopakovat principy osteosyntéz se zaměřením na distální femur. Dále 
formou kazuistiky přiblížit danou osteosynézu s použitím nízkoviskózního cementu, 
zhodnocení postupu, RTG snímků, a klinického stavu pacienta. 
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Partial anomalous pulmonary venous return: překvapivý perioperační nález
Daňa P., Prudius V., Peštál A., Chovanec Z., Hanslík T., Penka I.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Úvod: částečně anomální návrat žilní krve z plíce je vzácná vrozená vývojová vada, jež často 
zůstává nepovšimnuta. Určitý objem okysličené krve se vrací do horní nebo dolní duté žíly a 
dochází k přetížení malého oběhu. 

Metody: na základě naší kazuistiky prezentujeme tuto vzácnou anomálii a přinášíme přehled 
epidemiologie, kliniky a managmentu podle dostupné literatury. 

Závěr: PAPVR je vzácná anatomická anomálie, která může působit obtíže při elektivní nebo 
akutní hrudní operaci




