
Nový šéf chirurgů
zavádí víc operací
ikratší čekací doby
Kdy se vám operace hodí?, ptá se obvykle pacientů Václav Šauer, nový primář
chirurgického oddělení nemocnice v Českém Krumlově. Otázku považuje za jednu
ze zásadních. S jeho nástupem se rozšířilo i spektrum výkonů, které zde provádějí.

ČESKÝ KRUMLOV S příchodem no-
vého primáře chirurgického oddě-
lení Václava Šauera rozšířila česko-
krumlovská nemocnice spektrum
výkonů o řadu především laparo-
skopických operací. Zároveň se
zkrátily díky lepšimu využívání ope-
račních sálů čekací doby na opera-
ce. V Českém ÍCrum!ově jsou nyní
jedny z nejkratších v republice.

"Na prvním místě je uzdravený
a spokojený pacient, který bude
naše chirurgické oddělení a potaž-
mo celou nemocnici doporučovat
dál. To je také vize pro celý můj
tým," říká chirurg Václav Šauer,

Říkáte spolupracovníkům, jak si
představujete jejich výkon?
Snažím se, aby se všichni spolu-
pracovníci, tedy nejen kolegové lé-
kaři, ale i sestry a nižší personál,
drželi hesla: Pracovat tak, jak by si
přáli, aby se k nim chovali ostatní
lidé.

Jaké novinky už nabízíte pacien-
tům?
Nově provádíme především lapa-
roskopické operace tříselných kýl
a slepých střev, nebo se to dá shr-
nout pod obecnější název bolesti
v pravém podbřišku. Dále jsme
schopni laparoskopicky ošetřit per-
forovaný vřed v žaludku a operace
neprůchodných střev, které lze

v některých případech velice ele-
gantně vyřešit laparoskopicky.

Laparoskopické operace kýl jsou
brány jako standard. V praxi je
však nedělají ani všechny krajské
nemocnice.
Fakt je, že my provádíme tyto výko-
ny s použitím unikátního materiá-
lu, což jinde na jihu Čech nikdo ne-
dělá. Není podstatné zabíhat do
podrobností o tomto materiálu -
pro pacienty je důležité, že to
zrychli operaci a na druhou stranu
zajistí snížení počtů recidiv. Po-
stup při těchto operacích je vy-
zkoušený a ověřený, ale jde o to
udělat to tak, aby se množství recí-
div snížilo z procent na promile.

Takže si nemyslíte, že kýla patří
mezi nejbanálnější operace?
Kýla sama o sobě je velice delikát-
ní výkon a vůbec neplatí, jak se ně-
kde traduje, že to .pícne každý
vrátný". To je hloupost. Kýla je
v chirurgii takový bonbonek - na-
pravujeme něco, co příroda trošku
pokazila. Ale je to skutečná chirur-
gie, a proto, že existují desítky me-
tod na její opravu a žádná není uni-
verzální, je potřeba, aby chirurg
měl v tom spektru dovedností ně-
kolik možností, jak kýlu opravit.

Sám jste zkošen operatér na ln-

temetu vás pacienti chválí třeba
za výjimečně krátkou jizvu po
operaci při karpáInim tunelu,
další za vyoperování extrémně
velkého nádoru, před kterým
předtím couvli v Motole i v pl- .
zeňské fakultni nemocnici. .
Ale co ostatni krumlovští chirur-
gové?
Během roku se budu snažit rozšířit
jejich znalosti a dovednosti tak,
aby byl každý ve službě schopen
ošetřit laparoskopicky slepé stře-
vo, v traumatologii ošetřit zlome-
ný krček, hlezno nebo bérec a ne-
museli se volat další lidé, což péči
prodražuje. V malé nemocnici
musí být lékař univerzálnější než
na klinice, kde se jeden dva lidé
specializují na jeden dva výkony.

Je pravda, že navzdory širšímu
spektru k pacientovi šetrnějších
výkonů si u vás může člověk vy-
brat termín operace?
Jsem zvyklý na to, že kdokoli s ně-
čím přijde, zeptám se, kdy chce
operovat. To je první a zásadní
otázka. Termíny se snažíme při-
způsobit přání našich pacientů.
A když řekne, že mu na terminu ne-
záleží, že chce na výkon co nejdřív,
jsme schopni do nejbližších ope-
račních programů dostat jakýkoli
zákrok. To znamená, že jde řádově
o dn ud!1!!lů"llsová

Nový primář Třiapadesátiletý chirurg Václav Šauer pochází z Plzně.
Přes 27 let působil.v domažlické nemocnici, od roku 1997 jako primář.
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