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VZNIK A VÝVOJ ROBOTICKÉ CHIRURGIE V MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Základní kámen pro rozvoj roboticky asistované chirurgie v ústeckém regionu byl položen na jaře roku 2005 pozváním primáře urologického oddělení MUDr. Jana Schramla, Ph.D., na evropskou prezentaci této nové operační techniky do Ženevy. Byla to
první možnost sledovat operování pomocí prvního systému „naživo“ a současně si
na modelu práci se systémem da Vinci Standard vyzkoušet.

Roboticky asistovaná chirurgie je moderní progresivní metoda vycházející z operační endoskopie, kterou převýšila prostorovým znázorněním operačního pole a manipulačními schopnostmi nástrojů.
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

V České republice je 9 center robotické
chirurgie – v Masarykově nemocnici začal
první robot fungovat v roce 2008

První instalace chirurgického robotického systému proběhla na přelomu minulého a současného století.
Revoluční prvky technického řešení
tehdy fyzicky odloučily lékaře od přímého kontaktu s pacientovým tělem, posadily operatéra k ovládací
konzoli, kde v prstech držel velmi
jemné v prostoru zavěšené joysticky.
Okuláry systému nabídly trojrozměrný zvětšený obraz operačního pole.
V České republice byly dle dostupných zdrojů první robotické systémy
da Vinci instalovány v roce 2005. Nejnovější model systému da Vinci nese
označení Xi, a kromě Ústí nad Labem,
kde je díky edukačnímu provozu jediný dvoukonzolový systém Xi v ČR,
funguje tento model ještě ve FN Motol, FN Olomouc, FN Hradec Králové,
v Nemocnici Nový Jičín, Nemocnici
Na Homolce a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Starší modely
fungují v ÚVN Praha (Si) a v Nemocnici svaté Zdislavy (Sie). Celkem je tak
v České republice 9 center robotické
chirurgie.

Robotická neboli da Vinci chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní, hrudní a v dalších špatně dostupných
dutinách lidského těla. Nově v rámci ORL i v dutině ústní, hltanu a hrtanu. Zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně
i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než
otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy
ergonomičtější.
Dalším efektem léčby je minimální poškození jiných anatomických struktur, a tedy
zachování funkcí jako je udržení moči, zachování sexuálních funkcí a podobně.
V případě da Vinci chirurgie má operatér pomocí videozobrazení před očima zvětšený, excelentně osvětlený obraz operačního pole v HD kvalitě, a to ve trojrozměrném zobrazení. Operatér při operaci sedí a svá předloktí opírá o polstrované opěrky,
v prstech drží v prostoru umístěné specifické joysticky, kterými ovládá pohyby skoro 40 cm dlouhých a 8 mm tenkých nástrojů, jejichž jemné pracovní konce kopírují
dokonale pohyby simulované operatérem v prostoru. Díky převodníkům řízených
počítačem může operatér měnit poměr mezi velikostí pohybu své ruky s joysticky
a velikostí pohybu nástrojů od 1:1 až do 1:10, to znamená, že u nejjemnější preparace může operatér velmi jemně pracovat s nejmenšími tkáňovými strukturami.
A to všechno bez přirozeného třesu nástrojů, díky počítačové filtraci mimovolných
pohybů. Operace tak probíhá s maximální efektivitou.

www.kzcr.eu

Slavnostní představení robotického systému da Vinci Xi – zleva: přednosta kliniky
urologie a robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml, Ph.D., hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák
Rozpoznání možného potenciálu s posunem v oblasti chirurgie pomocí roboticky
asistovaného systému vedlo ke snaze
implementovat tuto technologii do Masarykovy nemocnice. To se podařilo
v roce 2008, rok po vzniku Krajské zdravotní, a. s., jíž je Masarykova nemocnice odštěpným závodem. Díky navýšení
základního jmění jediným akcionářem,
kterým je Ústecký kraj, mohla nemocnice
realizovat nákup v té době nejmodernější chirurgické technologie pro roboticky
asistovanou chirurgii. Jednalo se o model
da Vinci S HD v plné výbavě.
Od začátku bylo centrum robotické chirurgie (CRCH) pojato jako multioborové
a napříč všemi nemocnicemi KZ, i když
Masarykova nemocnice vzhledem ke své
odbornosti hrála vždy v rozvoji centra
hlavní roli. Vedením centra robotické
chirurgie byl pověřen primář urologie
MUDr. Jan Schraml, Ph.D., koordinátorkou centra se stala Jitka Postlerová. Dle
jednotlivých specializací byly vytvořeny 4
týmy – urologický tým pod vedením primáře MUDr. Jana Schramla, Ph.D., jehož
součástí je i MUDr. Miloš Bočan z mostecké nemocnice, chirurgicky tým pod
vedením primáře MUDr. Jana Rejholce
z Děčína, gynekologický tým pod vedením primáře MUDr. Ivo Blšťáka a ORL
tým pod vedením primáře MUDr. Karla
Slámy, Ph.D.

V srpnu roku 2008 byl v ústecké Masarykově nemocnici proveden první roboticky
asistovaný výkon. Pacientovi byl úspěšně
odstraněn nádor ledviny, záhy následovala radikální prostatektomie, resekce
konečníku, odstranění dělohy a ORL odstranění nádoru kořene jazyka. Tím byl
systém uveden v rutinní praxi.
V letošním roce slaví centrum robotické
chirurgie desetileté výročí své existence
a stalo se součástí Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Za těchto deset let práce lékaři odoperovali více než 2 800 pacientů, z toho
bylo 2 350 urologických výkonů, z oboru
chirurgie 284, z gynekologie 163 a z ORL
oblasti 61.
V Masarykově nemocnici fungovaly robotické systémy da Vinci S HD dva. Druhý
robot byl spuštěn do provozu 23. dubna
2009.
Ve spektru indikací dominuje urologie.
Nejčastější operací je roboticky asistovaná radikální prostatektomie (dVP) pro
karcinom prostaty. Dalšími indikacemi,
při kterých se používá robotický systém
da Vinci, jsou: nádorová onemocnění
ledvin, anatomické anomálie močových
cest a radikální cystektomie – operace

močového měchýře pro pokročilý nádor.
V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom
a operace žaludku. Tým ORL provádí jako
jediný v České republice robotické operace kořene jazyka a horní části hrtanu.
Gynekologové robota používají při radikálních hysterektomiích, tedy operacích
dělohy pro zhoubný nádor. V roce 2012
zdravotní pojišťovny přestaly některé
typy operací hradit a nadále proplácely
pouze operace prostaty, rekta a dělohy z důvodu rakoviny. Naštěstí pro ORL
pacienty byla i nadále tato možnost zachována díky vstřícnosti Krajské zdravotní, a. s., protože tyto výkony i nadále lékaři provádí v nákladové režii společnosti.
V letošním roce 2018 byly i další výkony,
jako jsou resekce ledviny a pyeloplastiky,
přidány do sazebníku výkonů, a tak bylo
umožněno jejich provádění v rámci standardního zdravotního pojištění občanů
ČR.
Díky trvající podpoře vedení Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje se klinice
urologie a robotické chirurgie daří držet
krok s technologickým vývojem v oblasti
robotiky i nadále. Na jaře roku 2015 byla
provedena obměna dvou strojů za poslední plně vybavený model da Vinci Xi
s tréninkovým modulem s dvěma konzolemi i s operačním stolem plně synchronizovaným s robotickým systémem. Díky
dvěma konzolím a tréninkovému modulu
stačí jeden takto rozšířený stroj i pro školicí centrum.
V loňském roce byl systém upgradován
jako jeden z prvních 10 center v Evropě
i o možnost jednovstupového operování,
tzn. pouze pomocí jednoho otvoru do dutiny břišní velikosti 25–30 mm (takzvaný
Single Side).
Ústecké centrum zároveň funguje jako
školicí centrum pro další týmy z jiných
zemí. Pořádá dvou a třídenní školení pro
celou Evropu a Rusko. Tímto školicím centrem prošlo již více než 120 lékařů a sálových sester. V Ústí nad Labem se školily
celé týmy z České republiky, Slovenska,
Slovinska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska.
Ústečtí lékaři zároveň působí jako proktoři robotických operací a účastní se prvních operací v nově vzniklých centrech
robotické chirurgie. Takto provedli první
radikální prostatektomie na Slovensku
(Banská Bystrica), v Maďarsku (Budapešť), Slovinsku (Celje), ruském Petrohradě a na Sibiři.
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ROBOTIKA V GYNEKOLOGII

ROBOTIKA V UROLOGII
Robotická chirurgie, přesněji roboticky asistovaná chirurgie (RACH) či da Vinci chirurgie (dV), je dnes odborníky akceptována jako nový přístup v minimálně invazivní
chirurgii. Původní záměr dedikovat robota da Vinci kardiochirurgům se ukázal být
ne až tak velkým pokrokem a spíše náhoda přivedla k prvním instalovaným a kardiochirurgy málo používaným systémům urology, kteří rychle rozeznali výhody tohoto systému pro operace v malé pánvi.

První operace prostaty pomocí robotického systému da Vinci Xi

Nejlepším operačním řešením je roboticky asistovaná radikální prostatektomie (RARP). Robotická radikální prostatektomie se ve vyspělých zemích stala
standardní metodou léčby karcinomu
prostaty. V současné době dosahuje
penetrace roboticky asistovaného výkonu v této indikaci ve vyspělých zemích
80–90 % (USA, Skandinávie). V ČR je
robotická prostatektomie prováděna
cca ve 40 % u pacientů, kteří podstoupí
radikální prostatektomii. Cca 5–10 %
pacientů podstoupí laparoskopicky
asistovanou radikální prostatektomii
(toto zastoupení odpovídá i zahraničí
– např. USA a další rozvinuté země zaznamenávají cca 5 % radikálních prostatektomií prováděných laparoskopicky)
a zbytek pacientů podstoupí otevřenou
prostatektomii.
Česká republika se spolu s Maďarskem
dělí o jednu z prvních příček ve výskytu nádorů ledvin. Pomocí moderních
zobrazovacích metod je většina nádorů

Na gynekologickém oddělení v Ústí nad Labem začali provádět robotické operace ročně pohybují mezi 60–70 operacemi
primář MUDr. Ivo Blšťák a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D. První operaci na gynekologii a počty robotických výkonů se plynule
v Masarykově nemocnici provedli lékaři 11. září 2008.
zvyšují. V roce 2017 provedli lékaři gyCelosvětový trend je jednoznačný. Při Počty radikálních operací s lymfadenek- nekologicko-porodnické kliniky 27 rooperaci gynekologických malignit – ná- tomií na Gynekologicko-porodnické kli- botických operací, z toho 9 operací pro
dorů děložního hrdla a těla – se zvy- nice Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko- karcinom děložního hrdla a 18 operací
šuje počet robotických výkonů na úkor vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se pro karcinom děložního těla. Zvlášť
otevřené operativy, mírně klesá počet
laparoskopických výkonů. Výhodou je
dokonalá přehlednost operačního pole
díky 3D zobrazení, malá krevní ztráta,
rychlá rekonvalescence pacientek, radikalita výkonu a onkologické výsledky
jsou srovnatelné nebo lepší než při klasických a laparoskopických operacích.
Výhodou je také vyšší komfort pro operatéra. Celosvětově počet gynekologických robotických operací převýšil počet
urologických výkonů, protože v zahraničí
je možno využívat robotický systém i pro
operace nenádorových onemocnění
(prosté hysterektomie). V České republiTým MUDr. Iva Blšťáka při gynekologickém výkonu
ce zdravotní pojišťovny proplácejí pouze
u posledního typu nádoru, kde je rizikovým faktorem obezita a pacientky mají
obvykle hmotnost přes 100 kg, je robotický výkon s ohledem na následné hojení jednoznačně přínosný.

V ČR je u mužů nově diagnostikováno
4 658 nádorů ročně, z čehož je 2 138
karcinomů prostaty
Po více než patnácti letech od provedení první roboticky asistované radikální
prostatektomie – chirurgické odstranění předstojné žlázy z důvodů rakoviny
(dVP) – se provádí tento robotický výkon u mnoha desetitisíců mužů na celém světě ročně jako metoda volby při
chirurgické léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. Urologie lámala v počtu
roboticky asistovaných výkonů ve světě rekordy zejména díky dVP do roku
2009. V tomto roce poprvé v absolutním počtu na první příčku postoupila
celosvětově exponenciálně se rozvíjející gynekologicky zaměřená roboticky
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MUDr. Jan Schraml, Ph.D., u chirurgické konzole
asistovaná hysterektomie – chirurgické
odstranění dělohy. V ČR a Evropě zatím
i nadále hraje urologie hlavní roli co
do počtu prováděných urologických výkonů zejména díky roboticky asistované
prostatektomii.
Z dostupných statistických údajů je
ročně v ČR u mužů nově diagnostikováno více než 4 658 nádorů, z čehož
je 2 138 karcinomů lokalizovaných
na předstojnou žlázu. Nejvhodnější
léčbou lokalizovaného karcinomu prostaty je radikální prostatektomie, tj. kompletní odstranění prostaty i s nádorem.

Primář gynekologicko-porodnické kliniky MUDr. Ivo Blšťák při práci

zachycena v počáteční fázi, a proto je
výhodné pro tyto pacienty provést záchovný výkon, tzn. odstranit „pouze“
nádor a zachovat zbytek funkční tkáně
ledviny. Na tomto poli opět dochází k širokému využití roboticky asistovaného
výkonu, kdy robot umožňuje provést
vysoce šetrný radikální výkon při zachování všech aspektů onkologického
výkonu. Možnost selektivního dočasného uzavření arterie zásobující příslušnou oblast ledviny s nádorem minimalizuje riziko ischemického poškození
ledviny a následnou ztrátou funkčnosti
ledviny.

www.kzcr.eu

radikální operace s lymfadenektomií pro
gynekologické malignity.
Robotičtí gynekologičtí operatéři primář
MUDr. Ivo Blšťák a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., absolvovali v prosinci 2010
další proškolení na klinice v Hackensacku v New Jersey. S novým typem robota da Vinci Xi se učili pracovat rovněž
ve Štrasburku.
Nová nejmodernější verze Xi umožňuje snazší a rychlejší dokování robota,
vzájemná kompatibilita ramen dovoluje využívat nástroje a optiku z různých
vstupů. Tím došlo ke zkrácení délky

operačního gynekologického výkonu,
délka zákroku se zkracuje také díky většímu počtu provedených operací. Velkým přínosem robotických zákroků pro
pacientky je, že operace je prováděna
z 5 drobných vpichů a na rozdíl od otevřené operace dochází k minimální traumatizaci břišní stěny. Pacientky jsou při
nekomplikovaném průběhu propouštěny třetí až čtvrtý pooperační den.
Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdilo
v roce 2015 pro Masarykovu nemocnici
statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie.

Od roku 2008 do června 2018 provedli
lékaři gynekologicko-porodnické kliniky
161 robotických výkonů a patříme k jednomu ze tří gynekologických pracovišť
v České republice, kde se provedlo nejvíce robotických výkonů (spolu s klinikou
v Olomouci a gynekologií v Novém městě na Moravě). Zkušenosti a postupy lékaři opakovaně prezentují na celostátním kongresu endoskopie v Olomouci,
kde již tradičně moderují blok Robotické
chirurgie a živé přenosy ze sálu. Výsledky z provedených operací prezentovali
v odborném tisku v roce 2012, kdy vyšel
článek „Roboticky asistovaná chirurgie v gynekologii“. Systém da Vinci Xi
umožňuje fluorescenční zobrazení lymfatických uzlin po aplikaci ICG (indocyaninová zeleň). Toho ústečtí lékaři využili
při detekci sentinelové uzliny, operační
postup prezentovala MUDr. Krousová
na celostátní konferenci v Olomouci. Za republikové prvenství s touto
technikou detekce sentinelové uzliny
získali v roce 2018 ocenění v rámci Výroční vědecké konference Masarykovy
nemocnice.
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ROBOTIKA V CHIRURGII

ROBOTIKA V OTORINOLARYNGOLOGII

Trvalá snaha zlepšit výsledky chirurgovy práce vedla k postupnému zavádění techniky do chirurgie – nejprve absence rozsáhlého řezu pomocí laparoskopie a od té již nebylo daleko k použití kombinace laparoskopické techniky ovládané robotickým
manipulátorem – robotem.

Zavedení robotické chirurgie do praxe v oboru otorinolaryngologie proběhlo v Masarykově nemocnici v roce 2008, kdy se stal obor ORL součástí centra robotické
chirurgie, dnešní KURCH, vedené přednostou MUDr. Janem Schramlem, Ph.D.

Tým MUDr. Jana Rejholce při chirurgickém zákroku

Tým MUDr. Karla Slámy, Ph.D., při otorinolaryngologickém výkonu
Pro chirurgii Krajské zdravotní byla stěžejní druhá polovina roku
2008, kdy byl proveden první chirurgický výkon na robotickém systému. Podle určení pojišťoven jen pro levé dolní střevo. Výkon byl
proveden úspěšně a takto započala roboticky asistovaná chirurgie v našem regionu. Každý další rok je postupný nárůst operativy,
téměř ve 100 % soustředěný na karcinom rekta – v současnosti
prováděné na systému da Vinci Xi s dvěma konzolemi. Taktéž díky
instalaci systému Xi již lékaři provádí „sešívání“ střevního spojení (anastomózy) pomocí robotického stapleru, který je počítačově
řízen a měl by mít menší riziko rozpadnutí anastomózy.
Chirurgický tým v současnosti tvoří MUDr. Jan Rejholec, MUDr. Roman Maleček, MUDr. Jan Moravík a MUDr. Otto Johanides.

Resekce konečníku, resekované střevo s nádorem

Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín MUDr. Jan
Rejholec a prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
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TORS je prováděn pro benigní i maligní
onemocnění. Hlavní indikací TORS je
léčba dlaždicobuněčných karcinomů
tonzily, kořene jazyka, supraglotis a hypofaryngu. Pro robotický přístup jsou
vhodné především povrchově uložené,
ohraničené primární nádory ve stadiu
T1 až T2 dle TNM klasifikace. Dle doporučených onkologických schémat se
v jedné době se zákrokem TORS provádí ošetření krčních uzlin blokovou
krční disekcí standardním způsobem.
Rozsah výkonu na krčních lymfatických
uzlinách se neliší od rozsahu voleného
při endoskopických nebo zevních onkochirurgických výkonech. Další indikační
skupinou vhodnou pro TORS jsou pacienti s těžkým syndromem obstrukční
spánkové apnoe. Technika umožňuje

Za uplynulých 10 let bylo pro chirurgickou diagnózu operováno
systémem da Vinci v našem centru více než 284 pacientů, s výjimkou pravostranné hemikolektomie, Nissen Rosetiho fundoplikace a resekce pro divertikulózu. Šlo o 280 nízkých resekcí pro
karcinom rekta s 1,75 % konverzí a slušným číslem 13,8 % leaku
anastomózy. Vzhledem k standardnímu provedení protektivní
ileostomie u kompletní excise mezorekta není nutná reoperace
v dutině břišní v případě komplikace hojení anastomózy a komplikaci lze vyřešit transanální cestou pomocí podtlakového systému. Díky Xi technologii lékaři aktivně využívají techniku Firefly,
lepšího zobrazení pomocí světla v jiné vlnové délce s podáním
intravenózního barviva. To pomohlo snížit počet komplikací hojení anastomózy.
Operatéři přednesli již více než 50 přednášek na téma robotické
chirurgie a 8 článků vyšlo v zahraničních časopisech. Taktéž 2 kapitoly byly vydány ve dvou monografiích. Výsledkem je proktorská
smlouva primáře MUDr. Jana Rejholce pro výuku nových robotických odborníků v této specializaci.

www.kzcr.eu

O zavedení robotické chirurgie do oboru otorinolaryngologie
a její propagaci nejen v Masarykově nemocnici, ale také v celé
České republice a na Slovensku, se významně zasloužil současný přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
Ve srovnání s klasickými chirurgickými postupy v ORL umožňuje roboticky asistovaná chirurgie pomocí miniaturních robotických nástrojů operovat v obtížně dostupných místech
dutiny ústní a dolní části hltanu, zvláště pak vchodu do hrtanu a do jícnu. Použití precizních robotických nástrojů umožňuje dosáhnout nedostupných anatomických lokalit tam, kde
je možný jen standardní zevní chirurgický krční přístup. Bez
použití robota je lékař v oblasti orofaryngu schopen operovat
s klasickými nástroji pouze do určité vzdálenosti. Transorální
robotický přístup, tzv. TORS (TransOralRoboticSurgery), tuto
vzdálenost prodlužuje díky miniaturizaci a ohebnosti robotických nástrojů, zavedených skrze dutinu ústní až do oblasti
kořene jazyka, hypofaryngu a supraglotis, kam nelze „rukou“
dosáhnout. Takto je možné cestou dutiny ústní operovat bez
použití klasických zevních chirurgických přístupů, jakými
jsou laterální faryngotomie anebo supraglotická horizontální
laryngektomie.
Transorální robotická chirurgie TORS umožňuje provádět výkony v případech, kdy je klasický endoskopický výkon či zevní chirurgický přístup limitován. Indikační kritéria pro TORS
byla navržena a schválena Výborem společnosti ORL a CHHK
ČLS JEP a Pracovní komisí Ministerstva zdravotnictví ČR v roce
2013 a podruhé v roce 2016. Metodické opatření je určeno
pro selekci pacientů vhodných pro transorální roboticky asistovaný zákrok v ORL oblasti a slouží jako návod k indikaci pro
TORS.

MUDr. Karel Sláma, Ph.D., u chirurgické konzole
provádět funkční resekci kořene jazyka u pacientů, kteří jsou
inkompatibilní s přístrojem CPAP. Cílem výkonu je zmenšení
objemu tkáně kořene jazyka a zvětšení prostoru v hypofaryngu.
Transorální roboticky asistované operace provedené bez vnějších řezů představují pro pacienta nesporný přínos. Rychlé hojení v dutině ústní, na kterém se významně podílí složení slin,
je dobře známým faktem. Všeobecně vykazují TORS zákroky
velmi malé peroperační ztráty krve, dobrou hojivost a rychlý
návrat sliznice do původního stavu. Na komfort pacienta v pooperačním období má vliv zejména rychlejší obnovení polykacích funkcí a také lepší snášenlivost bolesti po transorálně
provedených operacích. To vše se podílí na rychlejší rekonvalescenci pacienta, která umožňuje kratší dobu hospitalizace
a návrat do normálního života. Ukazuje se, že výsledný efekt
TORS zákroku má nesporné ekonomické výhody pro pacienta,
zdravotnické zařízení a také pro zdravotní pojišťovny. Ve srovnání s klasickými zevními zákroky jsou transorální robotické
zákroky významně méně zatěžující také pro operatéra, zvláště
z technického a časového hlediska.
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10 let robotické chirurgie

ŠKOLICÍ CENTRUM A ZKUŠENOSTI PROKTORA
Pod slovem proktor je ve vztahu k Intuitive Surgical (IS) myšlen chirurg – robotický
operatér, který dosáhl takové odborné kvality a úrovně, že je schopen své zkušenosti předávat dále, napomáhat dalšímu rozvoji roboticky asistované chirurgie.

poté operace na vlastním pacientovi,
pod dohledem proktora.
Ideálem je dvoukonzolové pracoviště,
kdy je možno začínajícího robotického
chirurga vést pomocí virtuálních nástrojů, které ukazují cestu, a v případě potřeby jednoduchým kliknutím na klávesnici
konzole převzít operaci a po vyřešení
problému předat zpět.
Centrum v Masarykově nemocnici zároveň funguje jako školicí centrum pro
další týmy jak z ČR, tak i z jiných zemí.
Toho bylo dosaženo díky pozitivnímu
hodnocení specialistů (MUDr. Jan Rejholec a MUDr. Jan Schraml, Ph.D.), kteří
se stali oficiálními školiteli – proktory
v jejich odborné specializaci (chirurgie
a urologie).

Centrum v Masarykově nemocnici funguje
jako školicí centrum
Aby se robotický chirurg mohl stát proktorem, je třeba mít odoperován dostatečný počet operací, neustále být v robotické operativě aktivní, zavádět nové
prvky atd., též prokázat svou schopnost
vést, edukovat nové robotické chirurgy
a jejich celé týmy při jejich začátcích.
Štěstím pro centrum Krajské zdravotní bylo, že se MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D., podařilo získat tuto certifikaci
jako prvnímu ze zemí bývalého východního bloku již v roce 2009, kdy pod jeho
vedením byly provedeny první dvě donor nefrektomie v Erasmus nemocnici
v Rotterdamu.
Jako dalšímu z ústeckého centra se
podařilo získat toto ocenění – licenci

Lékaři se dělí o své zkušenosti i za pomoci přímých přenosů, tento se vysílal
do Olomouce
i primáři MUDr. Janu Rejholcovi pro oblast kolorektální chirurgie. To se stalo
podkladem k vytvoření školicího centra,
které v Masarykově nemocnici funguje
od roku 2010.

Ústecké centrum pořádá dvou a třídenní
školení pro celou Evropu a Rusko. CRCH
po dobu své existence zvýšilo prestiž
Krajské zdravotní v očích pacientů i odborné veřejnosti.

Výuka nových robotických chirurgů je
v současné době sofistikovaná a zcela jasně daná: práce na trenažéru, testy, operace na zvířeti, náhledy operací
na akreditovaném pracovišti a teprve

Pracoviště provádí i přenosy operací
na vědecké kongresy a takto se dělí
a demonstruje své zkušenosti. Tyto
přenosy i díky spolupráci s CESNETEM
mohli sledovat i odborníci mimo Evropu,
například až ve východní Asii.

Redakce děkuje MUDr. Josefu Liehnemu, MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D.,
MUDr. Janu Rejholcovi, MUDr. Karlu Slámovi, Ph.D., MUDr. Ivu Blšťákovi
a jejich týmům za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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