FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
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NEPREDAJNÉ

Medicína napreduje míľovými krokmi a dnes dokážu lekári
liečiť ochorenia, ktorých jedinou prognózou bola kedysi
smrť. V diagnostike a liečbe sa využívajú technológie,
ktoré by pred pár desaťročiami aj sami odborníci
považovali len za rekvizitu z vedecko-fantastického
filmu.

Neuveriteľnou rýchlosťou sa vyvíja aj chirurgická
liečba. Do sedemdesiatych rokov minulého storočia sa choroby vnútorných orgánov operovali
otvorene, cez veľký rez. Napríklad operácia
žlčníka síce pacientovi zachránila život, ale veľká
rana na bruchu niesla so sebou mnoho rizík. Napriek úspešnému odstráneniu chorého orgánu,
pacient počas zákroku stratil veľa krvi, pooperačná rana bola náchylná na infekcie a z toho
plynúce komplikácie, dlho sa hojila, nehovoriac
o neestetickej jazve, ktorá navždy poznačila telo
muža či ženy.
V deväťdesiatych rokoch nastal zlom a zmenil sa
technologický prístup k operovanému orgánu.
Uskutočnili sa prvé miniinvazívne laparoskopické operácie. Chirurg pri nich nesleduje výkon
priamo v rane. Malými vpichmi sa do tela zavedú
porty s kamerou a jemnými nástrojmi a operatér

sleduje priebeh operácie na obrazovke. Miniinvazívne sa dnes štandardne operuje chorý žlčník,
slezina, črevá a ďalšie orgány v brušnej dutine
(laparoskopia), hrudnej (torakoskopia) a dokonca
aj kĺby (artroskopia).
Miniinvazívna chirurgia je budúcnosť. FNsP
F. D. Roosevelta Banská Bystrica je priekopníkom
v zavádzaní mnohých miniinvazívnych postupov
na Slovensku. Ako jediná nemocnica na Slovensku poskytuje svojim pacientom najmodernejšiu
– roboticky asistovanú chirurgickú liečbu.

Laparoskopická
chirurgia
V dlhej histórii chirurgie platilo pravidlo, že čím väčší chirurg,
tým väčší rez. Chirurgické odbory však zaznamenali za posledné desaťročia obrovský pokrok. Krvavé rany a obrovské jazvy
nahradili drobné vpichy a veľkosť chirurgov sa dnes meria
kvalitou operácie, šetrnou preparáciou tkanív, dodržiavaním
onkochirurgických pravidiel a čo najmenším poškodením brušnej steny – teda čo najmenšími operačnými ranami.

V roku 1982 bola vykonaná prvá laparoskopická
operácia slepého čreva nemeckým gynekológom Semmom.
Zmenu v akceptácii laparoskopie však znamenala prvá laparoskopická operácia žlčníka vykonaná francúzskym chirurgom Murettom v roku
1987. Odvtedy je laparoskopická cholecystektómia „zlatým štandardom” pri operácii žlčníka
a laparoskopia bola akceptovaná odbornou aj
laickou verejnosťou po celom svete.
V krátkom slede nasledovali aj ďalšie laparoskopické operácie – operácie slabinovej prietrže,
refluxnej choroby pažeráka, sleziny, čreva,
žalúdka. Postupne sa do spektra laparoskopických operácií zaradili takmer všetky operácie
v dutine brušnej, pridali sa aj operácie v urológii,
gynekológii.

Miniinvazívne operácie sa vykonávajú pomocou
špeciálnych chirurgických inštrumentov, ktoré
slúžia na samotnú operáciu. Do brušnej alebo
hrudnej dutiny sa zavádzajú prostredníctvom
tzv. trokarov – špeciálnych kovových alebo
plastových “rúrok”. Priestor v daných telových
dutinách sa udržiava pomocou CO2 a obraz
sa prenáša na medicínske monitory pomocou
špeciálnych kamier. Miniinvazivita išla a ide ruka
v ruke s rýchlym rozvojom techniky, ktorá svojim
rýchlym zdokonaľovaním prispela a prispieva ku
stále vyššej kvalite a precíznosti vykonávaných
operácií. Veľmi dôležitá je optika, ktorá sa menila
tak, ako sa mení obraz v televíznych prijímačoch
– od SD, cez HD a UHD až po 4k, ale aj inštrumentárium, ktoré dovoľuje vykonávať stále náročnejšie operácie. Pokrok v chirurgii je obrovský
a najväčší úžitok z tohto pokroku má pacient.
V posledných rokoch sa do laparoskopickej
chirurgie zavádza robotizácia.

Foto: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., primár Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie

Robíme najširšiu škálu miniinvazívnych
výkonov na Slovensku
FNsP F. D. Roosevelta mala prvé a doposiaľ
jediné špecializované Oddelenie miniinvazívnej
chirurgie a endoskopie, na ktorom robia všetky
základné typy laparoskopických operácií (žlčníky,
prietrže), pričom vykonávajú najširšiu škálu
miniinvazívnych operácií na Slovensku a mnohé
z nich vykonávajú ako jediné chirurgické pracovisko v rámci Slovenska.
Okrem nich sústreďujú pacientov aj s ďalšími
diagnózami ako kardiomyotómia pri achalázii
pažeráka, laparoskopické odstránenie nadobličky pre hormonálne aktívne a neaktívne lézie.
Vykonávajú aj najnáročnejšie laparoskopické
operácie na hrubom čreve a žalúdku vrátane onkochirurgických výkonov a tiež operácie sleziny.
Pri operáciách slabinových prietrží – TAPP,
používajú na reparáciu štruktúr najnovšie trendy,

výborné čiastočne vstrebateľné sieťky a vo viac
ako 80 % prípadov nepoužívajú fixáciu sieťky.
V súčasnosti takmer 20 % populácie trápi refluxná choroba pažeráka, kedy sa kyseliny zo žalúdka vracajú do pažeráka. Prejavuje sa to hlavne
pálením záhy, bolesťami za hrudnou kosťou,
prípadne pridruženým kašľom. U pacientov, kde
nepomáhajú lieky na zníženie množstva kyseliny,
je možné túto situáciu vyriešiť laparoskopickou
fundoplikáciou s hiatoplastikou. Ide o vytvorenie
antirefluxnej manžety pomocou stehov, ktorá
zabráni refluxu a pacient nemusí následne užívať
tabletky. Pacientov na tieto operácie sústreďujeme z celého Slovenska.
Svetom sa šíri epidémia chorobnej obezity.
Takmer 20 % populácie má výraznú nadváhu.
Oddelenie miniinvazívnej chirurgie je jedno

z dvoch pracovísk na Slovensku, ktoré sa rutinne
venuje bariatrickej chirurgii, teda operačnému
zmenšeniu žalúdka. U indikovaných pacientov,
po splnení potrebných kritérií, vykonávame sleeve resekciu žalúdka – rukávovú resekciu žalúdka
s výrazným úspechom.
Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonávame
videoasistované miniinvazívne operácie štítnej žľazy (MIVAT). Uskutočnili sme už približne

1 100 takýchto operácií s výrazným kozmetickým výsledkom, čo poteší hlavne ženy, pretože
ochoreniami štítnej žľazy trpia v 90 % práve ženy.
V repertoári oddelenia sú aj najnovšie postupy
ako SILS operácie žlčníka a slepého čreva –
operácie z jedného rezu – portu v oblasti pupka
a tiež transvaginálne operácie žlčníka a slepého
čreva u indikovaných pacientok.

Rana na krku po klasickej operácii štítnej žľazy.

A po MIVAT operácii.

VÝHODY MINIINVAZÍVNYCH OPERÁCIÍ:

• Výrazne sa zmenšili operačné rany – z jed•
•
•

•

nej veľkej 15-25 cm rany zostalo niekoľko
malých rán v rozsahu 0,5 – 1,1 cm.
Z menších operačných rán vyplýva zmenšenie pooperačnej bolesti a lepší kozmetický
efekt.
Zmenšením operačných rán sa znížilo percento ranových komplikácií po operácii.
Skrátila sa doba hospitalizácie – pri
mnohých operáciách dokonca až na tzv.
jednodňovú chirurgiu – kedy pacient môže
ísť do domáceho ošetrenia do 24 hodín po
operácii.
Skrátila sa doba rekonvalescencie a tým aj
celková doba PN.

• S pokrokom techniky má chirurg oveľa

•
•
•

väčšiu možnosť detailnejšieho pohľadu na
operované orgány a možnosť vizuálne prehliadnuť ostatné orgány brušnej dutiny – vo
výraznom zväčšení na veľkej obrazovke vo
vysokom rozlíšení.
Precíznejšia preparácia a následné menšie
poškodenie štruktúr a tkanív vedú k menším
stratám krvi.
Vo všeobecnosti miniinvazivita prináša menšiu stresovú reakciu organizmu pri operácii.
Oveľa skoršia mobilita pacienta po operácii.

Roboticky
asistovaná chirurgia
Roboticky asistovaná chirurgia je ďalším, vyšším stupňom

miniinvazívnej chirurgickej liečby mnohých, najmä onkologických
ochorení v brušnej, hrudnej a ústnej dutine. Výhody, ktoré prinieslo
zavedenie laparoskopie sa pri robotickej chirurgii
ešte znásobujú. Začiatkom 3. tisícročia sa princíp
laparoskopie a minimálnej invazivity podarilo
použiť v spojení s telemanipulátorom a vytvoriť
tak jedinečné zariadenie, umožňujúce roboticky
asistované minimálne invazívne výkony. Prvý
operačný robot bol zostrojený pre experimentálne
účely v USA v roku 1995. Prvá roboticky asistovaná
operácia bola vykonaná v roku 1998 a prvý robot
bol do klinickej praxe nasadený v roku 2000. Táto unikátna technika,
ktorá má počiatky v oblasti kozmických technológií, má teda
históriu niečo viac ako dvadsať rokov.
Operačný robot dostal meno da Vinci po renesančnom polyhistorovi Leonardovi da Vincim,
ktorý sám vytvoril plány prvého humanoidného automatu – rytiera.
V súčasnosti je celosvetovo inštalovaných
takmer 4000 robotických systémov a boli
vykonané desaťtisíce operácií.
Robotický systém daVinci chirurga nenahrádza, ale výrazne posilňuje všetky jeho
zručnosti. Umožňuje operovať pomocou 3D
HD optického systému, pričom obraz dokáže
zväčšiť podľa potreby. Robotické ramená
umožňujú ovládať nástroje až za hranicami
možností ľudskej ruky.

FNsP F. D. Roosevelta využíva robotický systém
v chirurgii od roku 2011. Operačný systém da
Vinci požívajú v odboroch: urológia, gynekológia, chirurgia a najnovšie aj v krčnom lekárstve.

Foto: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.,
prednosta II. Urologickej kliniky SZU

da Vinci

UROLÓGIA
Postrach mužov menom karcinóm prostaty.
Robot ho odstráni šetrne, pri zachovaní
dôležitých funkcií orgánu.
MUDr. Jozef Babeľa, II. Urologická klinika SZU
Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov vo väčšine krajín sveta.
Na Slovensku	
   sa v roku 2007 podľa štatistík
vyskytoval u 60,5/100 000 mužov. Vzhľadom na
tento vysoký výskyt majú všetci muži v Slovenskej republike starší, ako 50 rokov, garantovanú
bezplatnú urologickú preventívnu prehliadku.
Jej hlavným cieľom je včasná diagnostika nádoru
prostaty. Podobne, ako väčšina nádorových
ochorení, je aj rakovina prostaty v začiatočných
štádiách bez príznakov. Dá sa však dokázať jednoduchým testom z krvi – vyšetrením markeru
PSA. V prípade, ak sa podarí toto ochorenie včas
diagnostikovať, čo znamená, že sa ochorenie nešíri mimo prostatu a nie sú prítomné metastázy,
dá sa veľmi úspešne liečiť. Roboticky asistovaná
radikálna prostatektómia je metóda liečby,

ktorá dosahuje vynikajúce dlhodobé výsledky.
Umožňuje kontrolu onkologického ochorenia.
Oproti iným liečebným metodikám zachováva
funkcionalitu, hlavne kontinenciu moču a erektilnú funkciu.
Roboticky asistovaná prostatektómia
je chirurgická metodika s excelentnými
výsledkami:

•
•

•

Onkologické výsledky: až 95 % pacientov,
ktorí boli operovaní pre karcinóm prostaty,
sa dožíva viac ako 15 rokov.
Kontinencia moču: viac ako 85 % pacientov
je po robotickej operácii po pol roku plne
kontinentných, resp. nosia jednu bezpečnostnú vložku denne. Po jednom roku
nemá problém s inkontinenciou moču 90 %
až 95 % pacientov.
Erektilná funkcia: porucha sexuálnej funkcie je závažnou hrozbou pre pacientov, ktorí
absolvujú radikálnu prostatektómiu, zvlášť
pre sexuálne aktívnych mužov. U pacientov
s dobrou sexuálnou funkciou sú výsledky
priamo úmerné technike operačnej liečby.
Roboticky asistovaná operácia umožňuje
plne zanechať celý nervovo-cievny zväzok,
ktorý je za erekciu zodpovedný. Pri nervy
šetriacej roboticky asistovanej radikálnej
prostatektómii je po operácii sexuálne
aktívnych 70 až 80 % mužov.

Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia
predstavuje bezpečnú operačnú techniku s vynikajúcimi výsledkami. Vo vyspelých štátoch sveta
sa až 80 % všetkých radikálnych prostatektómií
robí pomocou robota. Na II. Urologickej klinike
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vykonali
takmer 700 robotických radikálnych prostatektómií. Ročne sa v centre urobí takmer 50 % zo
všetkých zákrokov na Slovensku.

Pri nádore na obličke umožní
odstrániť len jej časť
Nádory obličiek predstavujú približne 3 % všetkých nádorov. V poslednom období na Slovensku sústavne narastá ich výskyt.
Ročne sa v Slovenskej republike diagnostikuje
viac ako 700 nových nádorov obličiek. Robotické odstránenie nádorov obličiek predstavuje
bezpečnú operačnú metódu s minimálnym
zásahom do života pacienta.
Vzhľadom na pokroky vo vyšetrovacích metódach sa viac ako 60 % týchto nádorov nachádza
v počiatočnom štádiu, kedy sa neprejavujú
žiadnymi ťažkosťami. Úplné odstránenie obličky
(radikálna nefrektómia) nahradili výkony, kedy

sa oblička ponecháva a odstráni sa len nádor
(parciálna nefrektómia). Významne sa tým znižuje riziko chronickej obličkovej nedostatočnosti
a tým aj zlyhanie obličiek a nutnosť dialyzačnej
liečby.
Pri otvorenej operačnej liečbe dochádza k vysokej operačnej záťaži pacienta, dlhému pobytu
v nemocnici a pomalej rekonvalescencii.
Rozvoj a zavedenie robotickej chirurgie do praxe
významným spôsobom zmenilo pohľad na
operačné postupy a umožňuje liečiť aj pacientov
s komplexnejšími, väčšími nádormi obličky.
Na II. Urologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica v roku 2015 operovali 156 pacientov s nádorom obličky, z nich až 96 pacientom urobili operáciu, kde odstránili len nádor
a zdravá časť obličky môže ďalej pracovať.

CHIRURGIA
K nádoru na hrubom čreve
a konečníku sa ramená robota
dostanú jednoduchšie
Foto: MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA, primár II. Chirurgickej kliniky SZU

Výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka
(kolorekta) patrí Slovensko na prvé priečky v Európe a ochorenie sa radí u nás medzi najčastejšie
rakovinové ochorenia. Tak, ako pri množstve
iných nádorových ochorení, aj tento typ nádoru
sa začne prejavovať až v pokročilejšom štádiu
a jeho včasná diagnostika je základom úspešnej
liečby. Na celom svete sa za najpodstatnejšie považuje komplexnosť a kompletnosť liečby v multidisciplinárnom tíme – teda spolupracujúci
odborníci. Pri diagnostikovaní a liečbe ochorenia
spolupracujú praktický lekár, gastroenterológ,
rádiológ, lekár nukleárnej medicíny, chirurg, internista, anestéziológ, onkológ, patológ, genetik,
biochemik, mikrobiológ a ďalší. K štandardným
možnostiam liečby patrí jeho chirurgické odstránenie. Odborné centrá kolorektálnej chirurgie
poskytujú kvalitné možnosti otvorenej chirurgie
z veľkých rán, ako aj špičkovú laparoskopickú
chirurgiu – pomocou kamery v brušnej dutine
a cez malé rezy. Najnovšiu, veľmi šetrnú metodiku, pacientom na Slovensku ponúka roboticky
asistovaná chirurgia. Hrubé črevo sa skladá zo
siedmich častí – slepé črevo, vzostupná časť
hrubého čreva, pečeňový ohyb, priečnik, slezinný ohyb, zostupná časť a esovitá kľučka. Posledných 15 cm čreva je konečník. Výber metodiky
zvolí chirurg napríklad podľa veľkosti nádoru,
jeho umiestnenia a ďalších kritérií. Roboticky sa

operujú predovšetkým zhubné nádory, ale aj
benígne nádory a zápalové ochorenia. Vo FNsP
F. D. Roosevelta používajú robotický systém pri
operáciách na kolorekte od roku 2014. Najčastejšie ho používajú pri odstránení konečníka, či
už celého alebo jeho časti. Práve pri operáciách
konečníka je robotická technológia najužitočnejšia – pretože chirurg pracuje v zle dostupnom
a relatívne malom priestore – v panve. Koľko
taká robotická operácia trvá? Zákrok trvá štyri až
šesť hodín, podľa závažnosti nálezu a tiež podľa
toho, ktorá časť čreva je postihnutá nádorom.
Pacientovi sa pri takomto zákroku venuje deväť
zdravotníkov – operatér, dvaja asistenti, dve
inštrumentárky, anesteziológ, anesteziologická
sestra, ošetrovateľ a sanitárka.

GYNEKOLÓGIA
Menej bolesti

Foto: MUDr. Tibor Bielik, PhD.
prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU

Gynekologické ochorenia trápia na Slovensku
tisícky žien. Neraz ich verdikt lekára nečakane vytrhne zo zabehnutého života. O to viac
zasiahne a vystraší, keď zaznie diagnóza rakovina.
Nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov patria medzi najčastejšie rakoviny u žien. Pri
ich liečbe sa uplatňujú všetky hlavné liečebné
postupy, najčastejšie je však využívaná operatívna liečba. Nádor možno chirurgicky odstrániť
klasicky, cez otvorený rez na bruchu alebo menej
invazívne – laparoskopicky.
Centrum robotickej chirurgie pri FNsP F. D.
Roosevelta prináša pacientkam najmodernejší
postup v miniinvazívnej operatívnej liečbe – roboticky asistovanú chirurgickú liečbu.
Chirurg s pomocou robota odstráni nádor veľmi

presne, šetrne, bez poškodenia okolitých tkanív.
Robotom asistovaný zákrok môže lekár indikovať pri včasných štádiách rakoviny krčka a tela
maternice a vaječníka. Výborné výsledky sú aj
pri operáciách nezhubných ochorení, napríklad
pri odstránení maternice, odstránení myómov,
obnovení priechodnosti vajíčkovodov, atď.
Výkony sa uskutočňujú na robotickom sále
Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie.
Pacientky sú hospitalizované na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike s možnosťou nadštandardnej hospitalizácie.

KRČNÉ LEKÁRSTVO
Tvár zostane bez jaziev
Foto: MUDr. Martin Švec
primár Oddelenia otorinolaryngológie

V roku 2004 sa vo svete prvýkrát začala robotická chirurgia používať aj v krčnom lekárstve
na chirurgickú liečbu chorôb jazyka, hltana aj
hrtana. Vo FNsP F. D. Roosevelta spektrum odborností o krčné lekárstvo rozšírili v roku 2015.
Táto nová metodika sa nazýva podľa anglického výrazu Trans Oral Robotic Surgery – TORS
a používa sa na chirurgickú liečbu zhubných
aj nezhubných nádorov koreňa jazyka, hltana
a hrtana.
Operácie sa vykonávajú cez ústnu dutinu. Na
tento účel sa používajú špeciálne, užšie nástroje
s väčším počtom kĺbov, aby boli lepšie prispôsobené na prácu za „ rohom“, teda v oblasti valekúl
a na koreni jazyka.
Medicínska technológia daVinci sa v krčnom
lekárstve používa predovšetkým na chirurgickú
liečbu zhubných aj nezhubných nádorov koreňa
jazyka, hltana a hrtana. Podobne ako aj ostatné
odbory využívajú krční chirurgovia výhodu
patentovaného kĺbového systému nástrojov
robota. Koncová pracovná časť inštrumentu má
schopnosť ohýbať sa tak, ako zápästie chirurga,
ktorý pracuje na konzole. Tento systém umožňuje prakticky akýkoľvek pohyb hlboko v ústnej
dutine a v hltane. Ďalšou výhodou robotického
systému daVinci je uhlová 3D optika so zväčšením obrazu.
Pred zavedením robotickej technológie bol
prístup k nádoru pomerne zložitý. Vyžadoval si
rez na pere, na tvári, na krku, resekciu – dočasné

preťatie sánky. Následkom boli trvalé jazvy na
tvári, na krku, vyžadovala sa rekonštrukcia sánky
titanovými platničkami. Operácia trvala niekoľko
hodín. Výhodou práce cez ústnu dutinu je menšia operačná záťaž pacienta, rýchlejšie hojenie,
skrátenie doby hospitalizácie, rýchlejšia funkčná
rehabilitácia a lepšia kvalita života oproti klasickým chirurgickým výkonom. Zaradenie TORS do
spektra výkonov predstavuje nový, progresívny,
veľmi šetrný, miniinvazívny prístup v ORL oblasti.
Na ORL oddelení FNsP F. D. Roosvelta v Banskej
Bystrici doteraz roboticky operovali 12 pacientov.

ROBOTICKY ASISTOVANÉ OPERÁCIE
POSKYTUJÚ PACIENTOVI MNOHO VÝHOD:

• Krátka doba hospitalizácie.
• Minimálne invazívny zákrok pri zachovaní okolitých tkanív.
• Krátka rekonvalescencia a rýchly návrat do normálneho života.
• Minimálne množstvo komplikácií,
ktoré sa môžu vyskytnúť počas a krátko po operácii.

• Minimalizuje sa množstvo krvných transfúzií (pod 1 % všetkých pacientov).
• Vynikajúce onkologické výsledky, nízky predpoklad návratu ochorenia.
• Vysoká bezpečnosť.
• Kozmetický efekt.

FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU
F. D. Roosevelta Banská Bystrica

