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Jeg var så privilegeret at få mulighed for at få et 14 dages Håndkirurgisk Fellowship i Zagreb,
Kroatien i efteråret 2015. I Zagreb er det Dubrava og Rebro hospitalernes plastikkirurgisk
afdeling, der tager sig af håndkirurgien. Jeg skulle primært være på det gamle militærhospital
Dubrava som blev bygget færdig i 1992, men tilbragte også nogle dage på det ældre, men
renoverede Rebro Hospital, som ligger på den anden side af Maksimir parken.
Krigen i det tidligere Jugoslavien har trods tragedierne haft stor betydning for udviklingen af
rekonstruktiv kirurgi i Zagreb, da hospitalerne opererede mange patienter med følger af
krigen, og jeg glædede mig meget til at få mulighed for at opleve den plastikkirurgiske
indgangsvinkel til håndkirurgien.
Jeg fik en meget fin modtagelse i lufthavnen af Dr Ana Maletic, som var i København tidligere
på året i forbindelse med udvekslingen. Hun er primært interesseret i kosmetisk kirurgi og
arbejder en del med sine forældre, som har en privat klinik uden for Zagreb. Hun bød mig på
frokost i Zagreb og gav mig en rundvisning i byen, før hun kørte mig ud til hospitalet, hvor jeg
skulle bo i de 14 dage.
Jeg blev ligesom mine
forgængere fra
Danmark installeret i en
lejlighed på øverste sal,
hvor VIP patienter
indlægges. Forholdene
var fine, bortset fra at
der manglende varmt
vand i hanen, da det
angiveligt ikke kan
pumpes helt op på 7.
sal, så jeg måtte nøjes med etagevask med vand varmet i en gryde i
de 14 dage, jeg var der.
Mit ophold var desværre præget af en stribe sorte uheld, som startede den første morgen, da
jeg fik besked om, at den patient som var planlagt til mig havde gastroenterit. Han havde efter
et uheld, hvor han fik hånden i en landbrugsmaskine,
fået blottet sener og medianus nerven som var blevet
nekrotisk. Man havde planlagt en stilket lap fra den
modsatte overarm til at dække lappen, men da han så
kom operationsprogrammet senere på ugen, viste det
sig, at han havde en psykisk overbygning, så man
valgte blot at fjerne nekroserne og lægge en
delhudstransplantat på i stedet.

Der var også planlagt en pollicisation på et barn, som var tidligere fejlopereret, men barnet
havde fået influenza og kunne derfor ikke opereres. Og en patient med scaphoideum
pseudartrose, som skulle have en vaskulariseret graft fra radius, ringede ind og meldte afbud,
da han skulle i retten…
Da det ikke kunne blive til håndkirurgi, opsøgte jeg i stedet alt andet, som kunne have
relevans og tænkte, at en omentum lap til dækning af et kranium defekt kunne være
interessant. Men også dette indgreb blev aflyst, da der ikke var plads til patienten på intensiv
afdeling.
Det var også uheldigt, at de læger på de to afdelinger, som enten primært havde med
håndkirurgi at gøre, eller som havde været i Danmark på udveksling, enten var syge, var på
kongres, skulle undervise eller arbejde andetsteds, så den første uge gik med meget lidt fagligt
udbytte eller social interaktion.
Jeg fik dog senere fornøjelsen af at møde to læger på hhv Dubrava og Rebro hospitaler, Dr. Zic
og Dr. Bulic, som varetager de fleste af de håndkirurgiske operationer og var begge yderst
sympatiske og dygtige. Begge har i løbet af deres uddannelse været på Håndkirurgisk
Fellowships på Queen Victoria Hospital i East Grinstead i Syd England, som blev berømt under
2. Verdenskrig, da Sir Archibald McIndoe behandlede RAF personnel, som blev brændt eller
skadet under krigen.
Det blev dog til mere ’relevant’ kirurgi i anden uge, hvor vi opererede en scaphoideum
pseudoartose med en vaskulariset graft fra distal radius og fikserede den med k-tråde. De er
som plastikkirurger meget mere fortrolige med at rejse lapper med karstilke, og det
inspirerede mig til at lave mere af den form for kirurgi i Danmark.

Hospitalet modtager mange skader fra
landbruget og jeg oplevede tre patienter, som
under høsten havde fået hænderne i forskellige
maskiner. Blandt andet denne patient, som
havde fået en traumatisk amputation af
antebrachium, og man skulle nu flytte
nerveenderne fra hinanden, så han kunne
udstyres med en myoelektrisk protese.

Jeg nåede desværre ikke at være med til en replantation af en tommelfinger, efter patienten
havde fået hånden i en maskine, men var med til at se, at den stadig var vital, da den kom til
kontrol en lille uge efter.

Det var naturligvis spændende at se kirurgien og
efterbehandlingen på de pågældende hospitaler, men
ikke mindst fascinerende at overvære rutinen og tonen
på operationsstuen. Der kunne være et vældigt
tabernakel under operationerne, med en trafik af læger
som bevægede sig ind og ud af stuen, døre som stod
åbne og højrøstet snak. Patienterne, som mange gange
var vågne under indgrebene måtte stå model til en hel
masse, men jeg oplevede en større autoritetstro
overfor lægerne end man ser i Danmark. Og deres
infektionsrate var angiveligt ikke højere end vores….

Det var først i slutningen af anden uge, at det blev både fagligt relevant og socialt, hvor jeg
mødtes med nogle af de kirurger, som har været I Danmark på udveksling.

Ellers havde jeg tilbragt eftermiddagene og aftenerne med at udforske Zagreb og var bl.a. i
Nationalteatret, hvor balletten Anna Karenina stoppede brat, da den mandlige hovedrolle
faldt og brækkede næsen. Jeg begyndte at erkende, at der var større kræfter på spil, da
hospitalet pludselig begyndte at ryste en morgen, da et jordskælv på 4,7 på Richterskalaen
ramte byen.
Kroatien er et smukt og varieret land. Jeg fik mulighed for at udforske noget af det i
weekenden, hvor jeg tog en dagtur til Istrien og til den UNESCO verdensarvkåret Plitvice
nationalpark, som står i skærende kontrast til en nærliggende by, hvor facaderne stadig er
gennemhullet efter krigen i starten af 1990’erne.
Jeg havde håbet på, at min Håndkirurgisk Fellowship havde budt på et større fagligt udbytte,
men jeg fik alligevel nogle erfaringer, jeg vil tage med mig, både fagligt, menneskeligt og i
højeste grad kulturelt.

