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Závûr
I. Nejãastûj‰í hodnota rekonstrukce prsu TRAM lalokem

u pacientek po mastektomii je 2,5 roku Ïivota s rekon-
struovan˘m prsem. I kdyÏ je tato hodnota velmi indivi-
duální je moÏné ji brát v úvahu pfii indikaci i plánování
termínu operace.

II. Vzdor obtíÏnosti operace hodnotí, na základû sv˘ch zku-

‰eností, témûfi v‰echny pacientky rekonstrukci pozitivnû
a doporuãily by ji ostatním pacientkám.

III. Hlavním pfiáním pacientek a cílem rekonstrukce je zno-
vu dosaÏení pfiibliÏné symetrie hrudníku.

IV. Lep‰í spolupráce mezi zdravotníky a dostupnost objek-
tivních informací o rekonstrukcích by mûla usnadnit paci-
entce rozhodovací fázi pfied operací.
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FOTODIAGNÓZA A FOTOLÉâBA
HORVÁTH T.
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Fotodynamická terapie (PDT) hematoporfyrinov˘mi derivá-
ty vstoupila do moderní klinické arény koncem sedmdesát˘ch
let minulého století. Fotodiagnóza (PD) paradoxnû zhruba 10
let poté. Posun klinického úsilí v moderní onkologii smûrem
ke karcinogenéze akceleruje jejich propojení a samozfiejmû
konvertoval pofiadí jejich aplikace. Z toho plyne, Ïe lze dia-
gnostikovat nûco, co je‰tû není (nádorem), a léãit nemoc dfií-
ve neÏ vznikne. Fundovaná klinická vize? Blouznûní, nebo
úÏasn˘ prost˘ fakt?? Existují dvû odpovûdi: Ano a Ne. Obû
vyÏadují odvahu.Je-li totiÏ jedna z nich moudrá, ta druhá bude
po‰etilá. 

V Elsevier Science zjistili, Ïe doba, kdy se na(ne)‰tûstí témûfi
kaÏd˘, soustfieìuje na finance, dozrála na konstituování mul-
tidisciplinárního t˘mu klinikÛ a badatelÛ napfiíã spektrem sou-
dobé medicíny, zamûfien˘ch na svûtlo - sledujíce jak medicín-
sk˘, tak ekonomick˘ aspekt jeho diagnostick˘ch a léãebn˘ch
aplikací. Tento krok podnûcuje v˘mûnu informací, roz‰ifiová-
ní poznatkÛ, definování nov˘ch standardÛ a k˘Ïené odstraÀo-
vání bariér. Skupinu shromáÏdil (a vede) v redakci ãtvrtletní-
ku Photodiagnosis and Photodynamic Therapy pdpdt’4 britsk˘
hrudní chirurg Keyvan Moghissi. První ãíslo prvního roãníku
je jiÏ k dispozici v Ústavní knihovnû Masarykova onkologic-
kého ústavu v Brnû, kter˘ má institucionální pfiedplatné v âR
a okolí unikátní. Jeho obsah Vás bude jistû zajímat, kdyÏ se
odpoãatí a plni invence vrátíte z fantastické leto‰ní dovolené.
BlíÏe na www.elsevier.com/locate/pdpdt.




