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Nová kniha: PRINCÍPY CHIRURGIE III.
Koncom roka 2013 uzrela svetlo sveta kniha PRINCÍPY CHIRURGIE III. pod editorským vedením prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc. 
a koeditorov: prof. MUDr. Svetozára Haruštiaka, CSc., prof. MUDr. Petra Kothaja, CSc., prof. MUDr. Júliusa Vajóa, DrSc. a prof. 
MUDr. Jaroslava Simana, PhD. Celkový počet odborných prispievateľov bol úctyhodný – 85 zo Slovenskej a Českej republiky. Dielo 
má 1 098 strán, tlač: Prima Print, a. s., Trávniky, Bratislava. Technické prevedenie a tlač je na vynikajúcej úrovni, podobne ako aj 
predošlé dva diely. Veľmi záslužnú prácu predviedli aj odborný redaktor prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. a zodpovedná redak-
torka PhDr. Helena Bernadičová.
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Po obsahovej stránke vo všeobecnej časti sú 
kapitoly o miniinvazívnej a robotickej chirurgii 
a tiež o onkochirurgii. Náplň hlavných kapitol 
tvorí chirurgia ezofagu (strany 25 – 112), chirur-
gia brucha (strany 113 – 854) a detská chirurgia 
(strany 857 – 1079).

V prvej kapitole Chirurgia pažeráka, ktorú 
zostavil prof. Haruštiak, sa podrobne pojed-
náva o divertikulách, poruchách motility a re-
fluxnej chorobe pažeráka, hiátových herniách, 
Barretovom pažeráku a o benígnych a malígnych 
nádoroch pažeráka. Detailne je opísaná operač-
ná technika resekcie pažeráka transtorakálna, 
transhiatálna a ezofagektómia bez torakotómie 
a miniinvazívna ezofagektómia pri nádoroch 
pažeráka a iných ochoreniach. Významný je tiež 
opis stratégie a taktiky pri iatrogénnej a spon-
tánnej perforácii pažeráka.

Kapitola Chirurgia brucha, ktorú zostavil prof. 
Pechan, predstavuje najrozsiahlejšiu kapitolu pu-
blikácie (strana 113 – 854). Chirurgia tráviacej rúry 
a parenchymatóznych orgánov brucha je hlavná 
náplň práce každého chirurga, či v teréne, alebo 
v univerzitných nemocniciach. Preto aj rozsah 
tejto kapitoly zodpovedá vážnosti tejto proble-
matiky. Kapitola pojednáva v úvode o herniách, 

o najčastejších náhlych príhodách brušných 
a o krvácaní do tráviaceho traktu. Podrobne sú 
opísané chirurgické ochorenia a rozpracovaná 
chirurgia žalúdka, tenkého a hrubého čreva až 
po konečník. Tu všade našla uplatnenie mimo 
klasickej chirurgie aj laparoskopická chirurgia. 
Významné podkapitoly tvoria tiež chirurgia 
pečene, žlčníka a  žlčových ciest, pankreasu 
a neuroendokrinné nádory. Ďalšie podkapitoly 
tvoria ochorenia sleziny, štítnej a prištítnej žľazy 
a retroperitonea.

Samostatnú kapitolu tvorí Detská chirurgia, 
kde u chorôb pažeráka dominujú atrézie, koró-
zie ezofágu a náhrady ezofágu. V rámci gastro-
enterochirurgie veľká pozornosť je venovaná 
špecifikám detskej chirurgie a vrodeným chy-
bám, ako sú: gastroschíza, omfalokéla, vrodená 
hypertrofická pylorostenóza, atrézia a stenóza 
duodéna, jejunoilea, mekóniový ileus, črevné 
malrotácie, atrézie a stenózy hrubého čreva, 
Morbus Hirschprung a anorektálne malformácie.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje krvácanie 
do tráviaceho traktu u novorodencov, dojčiat 
a detí. Ďalej sú to ochorenia pečene, žlčových 
ciest, pankreasu, sleziny a nadobličky. Trauma 
brucha hrá u detí významnú úlohu, hlavne keď 

ide o poranenia sleziny, pečene, pankreasu, ob-
ličky a tráviacej rúry.

V rámci detskej chirurgie je pozornosť ve-
novaná onkochirurgii GIT-u, brušných orgánov 
a retroperitonea. Zároveň opisujú aj vrodené 
ochorenia periférneho cievneho systému u detí, 
ako sú hemangiómy, venózne a artério-venózne 
malformácie. Poslednú časť tejto kapitoly tvorí 
miniinvazívna chirurgia v oblasti brucha u detí.

Záverom možno konštatovať, že všetky kapi-
toly a podkapitoly v Princípoch chirurgie III. boli 
napísané na vysokej odbornej úrovni a na úrovni 
súčasného poznania a vedy. Kniha je poučná 
a užitočná pre každého chirurga a vedie k správ-
nej liečebno-preventívnej orientácii v prospech 
pacienta. Kniha bude prínosom pre celú širokú 
chirurgickú spoločnosť, mladých chirurgov a tiež 
širšiu lekársku verejnosť, ako aj pre študentov 
medicíny.

Želám jej tiež šťastnú a užitočnú cestu.
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