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Dalyko anotacija:
Tikslas: supažindinti doktorantus su pagrindiniais krūtinės chirurgijos
nozologiniais vienetais bei pagrindinėmis ligonių grupėmis. Per šias studijas
akcentuojami minimaliai invazyvios krūtinės chirurgijos intervencijos, jų
pritaikymas krūtinės ligų dianostikoje bei gydyme. Nagrinėjamos
torakoskopijos, mediastinoskopijos, laparoskopijos, robotinės chirurgijos
galimybės krūtinės chirurgijoje.
Tematika.
Pasaulinė krūtinės chirurgijos istorija. Lietuvos kr ūti nė s chirurgijos istorija.
Minimaliai invazyvios krūtinės chirurgijos istorinė raida. Minimaliai invazyvios
krūtinės chirurgijos privalumai, trūkumai. Krūtinės ląstos organų anatomija,
topografinė anatomija, kvėpavimo fiziologija. Priešoperacinis ligonio įštyrimas
bei paruošimas operacijai. Minimaliai invazyvių krūtinės chirurgijos operacijų
anestezijos
ypatumai.
Torakoskopinė
(vaizdo
asistuojanti
torakoskopinė) chirurgija. Torakoskopija: indikacijos,
absoliučios,
santykinės kontraindikacijos. Privalumai bei trūkumai lyginant su atviromis
operacijomis.
Torakoskopinė operacinė įranga, išdėstymas, technika,
instrumentai. Torakoskopinių operacijų principai bei komplikacijos. Vienpusė,
abipusė torakoskopija. Torakoskopija sergant pleuros ligomis. Diagnostinės ir
gydomosios operacijos. Torakoskopija esant spontaniniam pneumotoraksui.
Indikacijos, principai (kraštinė plaučio rezekcija, parietalinė pleurektomija,
pleuros abrazija), komplikacijos, rezultatai. Torakoskopija esant įvairio s
kilmės skysčiui pleuros ertmėje, indikacijos. Pleuros biopsija įtariant pirminį
ar metastatinį naviką pleuroje, bei esant kitai pleuros patologijai. Pleurodezė,
cheminė pleurodezė (talku,doksiciklinu,tiotefu). Indikacijos, komplikacijos.
Torakoskopija sergant pleuros empiema (empiemektomija,pleuros ertmės
drenavimas rezekavus šonkaulio fragmentą(t.y. drenavimas ad oculus)
plaučio
dekortikacija).
Indikacijos,
kontraindikacijos,
komplikacijos.
Torakoskopija esant krūtinės traumai. Indikacijos, kontraindikacijos,
diagnostinės, gydomosios
procedūros.
Hemotoraksas.
Hemotorakso
pašalinimas,
pleuros
ertmės
išvalymas,
kraujavimo
stabdymas.
Sukrešėjusio hemotorakso šalinimas, plaučio dekortikacija. Torakoskopinė
plaučio sužeidimo diagnostika,
kraštinė rezekcija. Pleuros ertmės
drenavimas „ad oculos“. Diafragmos žaizdų diagnostika, diafragmos siūlė.
Operacijos dėl diafragmos relaksacijos. Chylotakso torakoskopinis gydymas,
krūtininio latako (ductus thoracicus) perrišimas. Ductus thoracicus sužeidimo
diagnostika torakoskopinis gydymas (perrišimas, pleurodezė). Torakoskopija
esant
tarpuplaučio
patologijai:
drenavimas
rezekavus
šonkaulio
fragmentą(t.y. drenavimas ad oculus) plaučio dekortikacija). Indikacijos,

kontraindikacijos, komplikacijos. Torakoskopija esant krūtinės traumai.
Indikacijos, kontraindikacijos, diagnostinės, gydomosios
procedūros.
Hemotoraksas. Hemotorakso pašalinimas, pleuros ertmės i š v a l y m a s ,
kraujavimo
stabdymas. Sukrešėjusio hemotorakso šalinimas, plaučio
dekortikacija. Torakoskopinė plaučio sužeidimo diagnostika, kraštinė
rezekcija. Pleuros ertmės drenavimas „ad oculos“. Diafragmos žaizdų
diagnostika,
diafragmos siūlė. Operacijos dėl diafragmos relaksacijos.
Chylotakso torakoskopinis gydymas, krūtininio latako (ductus thoracicus)
perrišimas. Ductus thoracicus sužeidimo diagnostika torakoskopinis gydymas
(perrišimas, pleurodezė). Torakoskopija
esant tarpuplaučio patologijai:
priekinė, vidurinė, užpakalinė tarpuplaučio dalys. Diagnostinės ir gydomosios
indikacijos. Neaiškios kilmės tarpuplaučio darinių biopsija. Tarpuplaučio
limfmazgių biopsija bronchogeninės karcinomos išplitimui (stadijai) nustatyti.
Tarpuplaučio limfmazgių šalinimas. Torakoskopinis tarpuplaučio cistų, navikų
šalinimas. Torakoskopinės operacijos sergant užkrūčio liaukos patologija
(torakoskopinė tymektomija). Torakoskopinė chirurgija sergant stuburo
ligomis. Torakoskopija sergant plaučių emfizema. Plaučių tūrį mažinančios
torakoskopinės operacijos. Torakoskopija esant bulioziniams pakitimams
plautyje. Bulektomija. Plaučių audinio biopsija (kraštinė rezekcija): sergant
intersticinėmis plaučių ligomis. Solitarinių plaučio darinių šalinimas.
Anatominės bei neanatominės operacijos. Torakoskopija esant plaučių
vėžiui: naviko išplitimo įvertintinimas, stadijos nustatymas, biopsija.
Radikalios plaučių rezekcinės operacijos: lobektomija, segmentektomijos.
K e l i ų a r b a v i e n o s a n g o s o p e r a c i j o s . Torakoskopinės operacijos
sergant stemplės ligomis. Indikacijos, komplikacijos. N e p i k t y b i n i ų
s t e m p l ė s n a v i k ų š a l i n i m a s . Torakoskopija esant stemplės vėžiui,
išplitimo įvertinimas.
Stemplės rezekcinių operacijų torakoskopinis etapas. Torakoskopinė stemplės
išlaisvinimo bei
šalinimo
operacija. Stemplės divertikulų gydymas
torakoskopiniu būdu. Torakoskopinės operacijos sergant stemplės achalazija
(miotomija). Gastroezofaginio refliukso ligos torakoskopinis gydymas
(operacijos). Autonominės nervų sistemos ligų torakoskopinis gydymas:
simpatektomija, vagotomija, splanchnisektomija. Indikacijos, komplikacijos.
Torakoskopinis krūtinės angos sindromo gydymas. Torakoskopija sergant
perikardo ligomis. Perikardektomija, perikardo fenestracija. Torakoskopija
esant
įgimtai krūtinės sienos deformacijai – įdubusiai krūtinei. Kaip
pagalbinė intervencija darant Nuss‘o operaciją. Mediastinoskopija
(vaizdo asistuojama mediastinoskopija). Mediastinoskopija: indikacijos
(diagnostinės, gydomosios procedūros), kontraindikacijos. Privalumai,
trūkumai lyginant su atviromis operacijomis. Mediastinoskopinė operacinė
įranga, išdėstymas, technika, instrumentai. Mediastinoskopinių operacijų
principai, komplikacijos. Mediastinoskopijos rūšys: kaklinė, priekinė.
Mediastinoskopija plaučių vėžio
išplitimui įvertinti (lokalus plitimas
tarpuplautyje, metastazavimas į tarpuplaučio limfmazgius) bei stadijai
nustatyti (tarpuplaučio limfmazgių biopsija, šalinimas). Mediastinoskopijos
reikšmė plaučių vėžio diagnostikai ir chirurginiam bei k o m p l e k s i n i a m
plaučių vėžio gydymui. Tarpuplaučio limfmazgių biopsija esant tarpuplaučio
limfadenopatijai. Tarpuplaučio darinių biopsija (limfomai, kitiems tarpuplaučio
navikams nustatyti). Kaklinė (išplėstinė kaklinė) mediastinoskopija.
Operacijos technika, indikacijos, komplikacijos. Tarpuplaučio limfmazgių
zonos. Priekinė mediastinoskopija. Indikacijos, technika, komplikacijos.
Pasiekiamos tarpuplaučio limfmazgių zonos. Laparoskopinė chirurgija.
Laparoskopinės operacijos sergant stemplės achalazija (Heller‘io miotomija
ir fundoplikacija). Indikacijos, komplikacijos, rezultatai. Laparoskopinės
operacijos sergant gastroezofaginio refliukso liga (antirefliuksinės operacijos,

Nissen‘o
fundoplikacija).
Indikacijos,
rezultatai.
Laparoskopinė
paraezofagialinės išvaržos operacija. Laparoskopinė stemplės mobilizacija
atliekant ezofagektomiją ar stemplės rezekciją. Laparoskopinis stemplės vėžio
išplitimo įvertinimas. Minimaliai invazyvi robotinė chirurgija. Da Vinci
robotinė chirurginė sistema. Panaudojimo galimybės, privalumai, trūkumai.
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