
Laparoskopie? To jsou operace
„klíčovou dírkou“. Ale nejen to!
Hradec Králové – Stále vý-
znamnější místo v moderní
medicíně zaujímá laparosko-
pie. Operační metoda je zná-
má sice už téměř sto let, její
rozvoj však nastal až v posled-
ních dvaceti letech. Tzv. ope-
race klíčovou dírkou se nejví-
ce využívá v břišní chirurgii,
dětskou chirurgii nevyjímaje.

Na 8. kongresu primární
péče, který se uskutečnil na
začátku března v Praze, o tom
přednášel MUDr. Libor Janeček
(na snímku) z Dětské chirur-
gie Fakultní nemocnice v
Hradci Králové, který se této
metodě intenzivně věnuje už
od roku 1995.

„K zásadním výhodám la-
paroskopie patří minimaliza-
ce pooperačních bolestí, zkrá-
cení doby hospitalizace a to až
do té míry, že výkony se dnes

provádějí i v modelu jedno-
denní chirurgie, následuje
rychlá rekonvalescence. Do
školy se mohou děti vrátit me-
zi pátým až sedmým dnem, pl-
nou zátěž, třeba při sportu,
snesou mezi desátým až čtr-
náctým dnem. Nezanedbatel-

ný, zejména pro dívky, je i vy-
nikající kosmetický efekt mi-
nimálních pooperačních jizev
a snížená frekvence poope-
račních komplikací.“

V samých začátcích měla
řada odborníků za to, že tato
metoda není pro dětský věk
vhodná, výhrady vznášeli i
anesteziologové. „Postupně se
však laparoskopie v dětské
chirurgii prosadila, mj. i díky
miniaturizaci operačních ná-
strojů, které jsou dnes tří až
pětimilimetrové. Z praxe
můžu potvrdit, že dnes je tato
metoda upřednostňována jak
rodiči, tak ošetřujícími léka-
ři,“ řekl Deníku Janeček. Kaž-
doročně sám provede až 120
operací, mezi kterými převa-
žují operace slepého střeva,
žlučníkových kamenů a vari-
xů šourku. Laparoskopii po-

važuje za vhodnou a důležitou
i v diagnostice, což dokumen-
tuje případem dívky s chro-
nickými bolestmi břicha, kte-
rá řadu měsíců „putovala“
mezi chirurgem, gynekolo-
gem, gastroenterologem, psy-
chologem a provedená vyšet-
ření, velmi komplexní, nena-
lezla příčinu jejích obtíží. Di-
agnostickou laparoskopií se to
podařilo,“ uvádí MUDr. Libor
Janeček.

Jeho přednáška Laparo-
skopie v dětské chirurgii
vzbudila na pražském kon-
gresu velkou pozornost,
zejména pro bohatou video-
prezentaci operačních zákro-
ků. Následná diskuze pak po-
tvrdila možnosti další mezio-
borové spolupráce s cílem ma-
ximálního využití moderní
operační metody. (fr)

Aldis se proměnil v Království masek
Hradec Králové – Velká kar-
nevalová party přilákala do
hradeckého Aldisu zástup
dětských účastníků v nejrůz-
nějších převlecích. Mezi hol-
čičkami převládaly princez-
ny, víly a červené karkulky,
kluci zase představovali zná-
mé filmové hrdiny, záchraná-
ře či policisty.

Soutěže, tanec
– spousta zábavy
Průvodci v zábavné show jim
bylisiláksčinkami,strašákdo
zelí, šašek a princezna. Jejich
pódiové vystoupení se prolí-
nalo se soutěžemi, představe-
ním příběhu o královně Ester
v podání dětského dramatic-
kého kroužku, promenádou v
maskách a tanečním rejem. S
tanečními kreacemi pomáha-
li dětem průvodci na pódiu a
nechyběly při tom oblíbené
efekty jako chrlení bublinek či
vystřelování konfet.

Nakonec byli všichni za své
masky odměněni sladkými
koláčky a balónkem. Během
celého programu mohli ná-
vštěvníci využívat nabídky
karnevalové kavárny s pose-
zením a přidruženým hracím
koutkem pro nejmenší děti.

Do příprav a organizace
Království masek se zapojují
desítky dobrovolníků z Cent-
ra Sion, které tu také umož-
ňuje praxi studentům peda-
gogických oborů Střední ško-
ly Sion High School z denního
i dálkového studia.

Akce se konala za podpory
města Hradec Králové, Králo-
véhradeckého kraje a Minis-
terstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy.

KateřinaHegerová
ROZMANITÉPŘEVLEKY zdobily děti, které dorazily na karneval Královstvímasek do hradeckého kon-
gresového centraAldis. Chybět nemohly princezny ani oblíbení filmoví hrdinové. Foto: archiv Centra Sion

U nás doma

Hradec Králové – Pře-
mýšleli jste někdy o tom, že
byste se svojí tvorbou chtě-
li zviditelnit v novinách?
Díky Deníku je to možné. A
co víc na výběr máte hned
několik příležitostí, jak to
učinit.

U nás doma: Strana U
nás doma vzniká díky vám,
našim čtenářům. Píšete
nám o věcech, které vám
udělaly radost, sledujete,
co se u vás děje, posíláte
nám perličky ze života i po-
zvání na výlet. Fotoapará-
tem zachycujete zajíma-
vosti i dění kolem vás. Po-
kud jste viděli nebo zažili
něco zajímavého, poučné-
ho, veselého, neobvyklého,
nenechávejte si to pro sebe
a dejte nám vědět. Fotíte?
Podělte se s námi o své
úlovky na následující e-
mailové adrese: pa-
vel.illich@denik.cz. (re)
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Střídám je

Dnes začíná Jeden svět v Hradci Králové!

2014
o lidských právech

Práce.

24.  ––––– 27. 3. 2014
Hradec Králové

jedensvet.cz/hradec-kralove


