Nová opera ná technika na chirurgii v Nemocnici s poliklinikou Ilava.
Od vzniku Nemocnice s poliklinikou Ilava v roku 1965 bola chirurgia jedným zo základných
medicínskych odborov v Ilave. Napriek zmenám, ktoré si vyžiadali zrušenie lôžkového
chirurgického oddelenia funguje v Ilave od 01.09.2008 Jednod ová chirurgia. Po náro ných
za iatkoch sa v aka systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme po ty aj
spektrum opera ných výkonov. V sú asnosti vykonávame operácie v odbore chirurgia,
traumatológia a ortopédia so zameraním najmä na miniinvazívne formy operácii –
laparoskopie a artroskopie.
Jednou z nosných operácií v NsP Ilava je opera né riešenie inguinálnychhernií (=prietrž,
pruh). Pod a medzinárodných doporu ení je možné operova zadným prístupom
(laparoskopicky- TAPP alebo TEP) alebo klasicky - predným prístupom (rôzne technikyShouldice, Lichtenstein, ONSTEP...).
S poukázaním na princíp lie by šitej na mieru, ktorú na chirurgii v NsP Ilava praktizujeme,
je nutné pokra ova vo vzdelávaní a rozširovaní opera ných techník, aby bolo možné zvoli
práve najvhodnejšiu opera nú techniku pre konkrétneho pacienta. Z tohto dôvodu pracovne
navštívil d a 28.11.2016 chirurgiu v NsP Ilava MUDr. Adolf Gryga, CSc., primár chirurgického
oddelenia Nemocnice Prost jov a predseda eskej herniologickej spolo nosti. V tento de
sme v Nemocnici Ilava ako vôbec prví na Slovensku za prítomnosti MUDr. Grygu
s kolektívom odoperovali technikou ONSTEP prvých pacientov.
O technike ONSTEP (OpenNew SimplifiedTotallyExtraPeritoneal).
Jedná sa o minimálne traumatizujúci predný prístup k riešeniu trieslovej prietrži (pruhu) s
použitím špeciálne tvarovanej sie ky, ktorá je navrhnutá tak, aby zodpovedala anatomickým
požiadavkám
pacienta
(Polysoft®
HerniaPatch
od
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Bard®)
Autormi techniky súAugustoLourenço, M.D., hos ujúci profesor Fakulty lekárskej vedy na
univerzite BeiraInterior, primár oddelenia všeobecnej chirurgie v nemocnici SousaMartins –
Guarda, Portugalsko a RuiSoaresdaCosta, M.D., riadite ambulantnej chirurgickej kliniky S.
João, spolupracujúci s vysokou školou lekárskou v portugalskom Porte.
Techniku ONSTEP prezentovali autori prvýkrát na kongrese EHS v roku 2012 v Barcelone.
eskú republiku zastupoval práve MUDr. Adolf Gryga, CSc., ktorý sa za autormi vybral vo
februári 2013 do portugalského Porta, aby sa s technikou zoznámil bližšie. Od tej doby
MUDr. Adolf Gryga, CSc. na svojom pracovisku v Nemocnici Prost jov techniku ONSTEP
praktikuje
a odovzdáva
svoje
skúsenosti
alším
záujemcom.
astníkom takéhoto stretnutia bol ajMUDr. Šebík Juraj, vedúci lekár Jednod ovej chirurgie
NsP Ilava, ktorý bude so svojím kolektívom túto techniku aplikova a realizova aj
v Nemocnici s poliklinikou Ilava.

ava- MUDr. Tisová, MUDr. Šebík(vedúci lekár Jednod ovej chirurgie Ilava), Mgr. Bublová (vedúca sestra),
MUDr. Gryga, CSc.(Primár chirurgickeho oddelenia Prostejov, Predseda HS), Šimková ( vedúca sestra
opera ných sálov Prostejov), Mgr. Sekyra (SurgiCare)

