Fellowship håndkirurgi Zagreb d. 29/9-11/10 2019.
Vi besøgte Zagreb som en del af udvekslingen af speciallæger mellem Dansk
Selskab for Håndkirurgi og Kroatisk Selskab for Plastik- og
Rekonstruktionskirurgi.
Det er nu 7. Gang dette løber af staben.
Vi ankom til Zagreb lufthavn og blev mødt af dr. Zlatko Vlajcic; overlæge i
Plastikkirurgi. Han inviterede os på frokost og vi kørte herefter direkte på
hospitalet (Klinik Dubrava), hvor vi assisterede til en akut håndskade med bl.a.
fleksorsenelæsion, da dr. Zlatko havde vagt om søndagen.

Søndag aften blev vi kørt til vores indkvartering, som i modsætning til de
tidligere ophold for danske læger ikke var på hospitalet Dubrava (7. Etage var
under renovering).
Istedet blev vi indkvarteret på Medicinsk Fakultet, som er en smuk ældre
bygning, der fungerer som både studiested for de medicinstuderende samt med
enkelte værelser til professorer og udenlandske gæster.
Det var meget hyggelige værelser med udsigt til bjergene og tæt på byen.

Mandag mødte vi ind på Klinik Dubrava og blev taget varmt imod af lægerne, der
afholdt morgenkonferencen på engelsk så vi fik mest muligt ud af det.

Der var planlagt flere større elektive plastikkirurgiske procedure de følgende
uger..
Vi assisterede først til en toe-to finger transposition på en ung 24-årig mand, der
4 måneder forinden havde mistet en større del af hø. 1. Finger ved en ulykke.
Denne operation stod Prof. Rado Zic for, og hele deres tilgang til karbløddelshåndtering var ganske imponerende.

Senere fik vi mulighed for at assistere til en stor muskulokutan rotationsflap fra
femur til at dække en stor defect over scrotum/nates efter en slem infektion.
Hele processen med at høste den store flap og det omhyggelige arbejde med karanastemoser var I særklasse.
Vi var også heldige at se flere større bløddelsskader på hænder og følge de

plastikkirurgiske overvejelser. Hér en ung fyr med hånden i en motorsav; der
var lagt op til amp. af hånden grundet de svære laceration; ekstensorsener var
væk; udtalt substanstab og frakturer af metacarper amp. 4. finger. Det lykkedes
at bevare 1. og 5. finger og bruge huden fra 2. 3. Finger som dække
(transposition).

De yngre læger (kursister) opererer ikke meget selvstændigt og altid
superviseret. De er selv lidt ærgelige over den manglende kirurgiske erfaring
omend de unge læger på hospitalet Dubrava får lov til væsentlige mere end på
det store universitets sygehus, Rebro
På Rebro fik vi mulighed for at assistere overlæge Bolic til fjernelse af en større
benign tumor på en ung pige (7 år); meget elegant. Derudover så vi flere mindre
operationer og fik mulighed for at høre lidt om de yngre lægers vilkår.
Zagreb by byder på fantastiske spisemuligheder og dem benyttede vi flittigt.
Med god hjælp fra lægerne (især Bozo en ung speciallæge), som guidede os til
både mad og kage (Udvalget er fantastiske kager er overvældende og koster
stort set ingenting).

Weekenden blev brugt på at bestige Medvicina som er en smuk bjergkæde synlig
fra byen og som bare “kalder på” at blive udforsket.

Vi er enige om at opholdet i Zagreb på Klinik Dubrava og Universitetshospitalet
Rebro har været yderst spændende; muligheden for at følge de plastikkirurgiske
overvejelser ved håndskader og de kirurgiske teknikker har været lærerig og vil
helt sikkert være brugbar i arbejdet med håndkirurgi hjemme i Danmark.
Vi takker begge Dansk selskab for Håndkirurgi for denne unikke mulighed; det
vil også fremadrettet være meget udbytterigt for afdelingslæger i håndkirurgi at
få erfaringerne med fra så stor en Plastikkirurgisk afdeling.
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