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Odůvodnění:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také FNUSA) plánuje nákup
spinálního endoskopického systému pro neurochirurgickou operativu. Celý
tento systém je určen především k provádění čistě endoskopického řešení
výhřezu meziobratlových plotének, zúžení páteřního kanálu a dalších
degenerativních onemocnění páteře. Tento operační přístup oproti tradiční
operační metodě optimalizuje velikost přístupové cesty, je bezpečnější pro
pacienta i neurochirurga a umožňuje přímou vizualizaci celého operačního pole.
Největším přínosem je tedy především minimalizace traumatizace měkkých
tkání v přístupové cestě, což vede ke zkrácení doby hospitalizace a následné
rekonvalescence.
Spinální endoskopický systém pro moderní přístup k operacích páteře se stává
základním vybavením neurochirurgických pracovišť. Nespornou výhodou
endoskopické operační techniky je minimální traumatizace zádových svalů,
jenž umožňuje časnou rehabilitaci a významné zkrácení délky
rekonvalescence. Výkon je pod přímou kontrolou zraku a ve svém důsledku je
bezpečnější, zanechává menší pooperační změny a snižuje riziko
pooperačních obtíží či komplikací. Miniinvazivní přístup k operacím páteře pak
ve svém důsledku vede ke zkrácení délky hospitalizace a šetří prostředky
vynakládané na zdravotní péči.
Dostupnost spinálního endoskopického systému bude do budoucna nutnou
součástí operačních sálů neurochirurgických pracovišť zabývajících se
operacemi páteře, mezi která se Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně počítá. Stárnutí české populace vede k nárůstu počtu
pacientů s vertebrogenními obtížemi. Tento fakt se odráží ve zvyšující se
poptávce po moderním operačním řešením a klade tak čím dál vyšší nároky na
neurochirurgická pracoviště. V případě nepořízení spinálního endoskopického
systému by Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
ztratila svou konkurenceschopnost na poli spondylochirurgie. I když jsou
v Jihomoravském kraji dvě neurochirurgická pracoviště, není schopno jedno
pracoviště zajistit péči o všechny nemocné vzhledem k poměrně velkému
spádu zahrnujícímu i Kraj Vysočina. Přesun pacientů vyžadujících
endoskopickou operaci páteře na jiná, mnohdy vzdálená, pracoviště by vedl ke
kumulaci pacientů, neúměrnému prodlužování čekací doby a ve výsledku
k prodloužení utrpení pacientů s vertebrogenními bolestmi či ochrnutím.
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