O nouă graniţă în chirurgia LESS „fără cicatrici” depăşită la Spitalul Sf.Constantin din Braşov

La nici 6 luni de la introducerea în premieră pentru Braşov a tehnicii LESS(Laparo-Endoscopic Single Site
Surgery), echipa chirurgicală a Spitalului Sf.Constantin continuă şirul de operaţii în premieră pentru
România efectuate prin ombilic, fără cicatrici.Rând pe rând au fost realizate operaţii de obezitate(Gastric
sleeve), histerectomii LESS, rezecţia cancerului rectal cu anastomoză mecanică şi conservarea anusului,
cura herniilor inghinale uni şi bilaterale, toate cu o singură incizie, mascată de cicatricea ombilicală.
În urmă cu câteva zile, a fost rândul unei alte intervenţii de mare anvergură să fie realizate pe cale
transombilicală şi anume Amputaţia rectului, operaţia Miles, cea mai dificilă intervenţie din chirurgia
rectului, „Regina operaţiilor oncologice din cancerul rectal”.Rezervată doar tumorilor situate sub 5 cm
de la anus, intervenţia sacrifică în totalitate rectul şi aparatul sfincterian, finalizându-se cu un anus
contra naturii definitiv.Sacrificiul nu este inutil, pentru că mai bine de 50% dintre pacienţii corect trataţi
(prin succesiunea iradiere, operaţie, iradiere şi chimioterapie) se pot vindeca de această teribilă maladie.

Schema intervenţiei: rezecţia rectului, a anusului şi a aparatului sfincterian împreună cu aria limfatică de
drenaj
Pacientul în vârstă de 48 de ani din Iaşi, a urmat radioterapia la Institutul Oncologic din Cluj Napoca
alegând în final Braşovul pentru intervenţia chirurgicală datorită variantei tehnice chirurgicale propuse şi
datorită profesionalismului echipei oncologice conduse de Dr.Eugeniu Banu.Operaţia a durat 3 ore,
echipa fiind formată din Dr.Bogdan Moldovan, Dr.Dumitru Pocreaţa-chirurgi, Dr.Luminita Cîmpeanu şi
Dr.Ovidiu Jeder-anestezişti, Angela Cotoară-Asistentă instrumentară.

Aspectul intraoperator cu trocarul Quadport în poziţie.În acest mod se pot folosi 5 instrumente în acelaşi
timp cu grosimi coprinse între 5 mm şi 15 mm.
Dacă după o operaţie clasică pacienţii rămân spitalizaţi 3-4 săptămâni, după tehnica LESS spitalizarea va
fi de 5 zile.Recuperarea este extrem de uşoară, absenţa plăgii abdominale permiţând pacientului să se
mobilizeze din pat încă din seara operaţiei.Cu 3 premiere medicale în 2 luni, echipa chirurgicală de la
Spitalul Sf.Constantin din Braşov îşi confirmă statutul de cea mai dinamică echipă chirurgicală din ţară.

