
Traveling Fellowship Dubrava Hospital og Rebro Hospital

Vi ankom til lufthavnen i Zagreb søndag d. 9. Oktober. Fra lufthavnen blev vi hentet og taget
godt imod af dr. Zlatko Vlasic. Zlatko tog os med på restaurant i Zagreb og derefter direkte
videre til hospitalet for at blive introduceret til afdelingen og logistikken.

Velkommen til Dubrava - Hospitalet er bygget i 1986 som et militærhospital. Bygningen er
designet således at traumemodtagelsen og skadestuen er i kælderen. Ja faktisk er der over
500 ledige sengepladser i kælderen som kan tages i brug i tilfældet af bombeangreb.
Bygningen er konstrueret til at modstå atomangreb. Det virker voldsomt, men i lyset af den
nuværende sikkerhedssituation i Ukraine er det måske ikke så dumt.

Vi blev indkvarteret midt i centrum af Zagreb i boliger som tilhører den store katedral.
Beliggenheden kunne ikke være bedre, og vi kunne gå til stort set alt. Vi var begge positivt
overraskede efter at have læst de sidste års rejsefortællinger.



Indgangen til afdelingen for plastikkirurgi og rekonstruktionskirurgi. Meget foregår stadig
manuelt, blandt andet operations protokollen hvor alle operationer bliver noteret.

Dag 1:
Afdelingen har 6 speciallæger og ca. 10-12 reservelæger i uddannelsesstilling, samt 3-4
medicinstuderende. Efter en kort introduktion var der overlevering og morgenkonference i et
lokale som mildest talt var for småt. Dagens case var en mand som efter en svær skade for
4 år siden havde svært ved at bruge sin hånd. Hånden havde været fanget af en tromle som
havde knust håndrodsknoglerne. Desværre var han “treated at another hospital” hvilket
gjorde dagens opgave vanskelig. Tommelfingeren var svært kontrakt ind mod 2. finger. Dr.
Rado Zic forsøgte at adskille 1. interstits med delvis succes. Defekten blev dækket med split
skin og der blev gjort tenolyse på FCU senen.



Weekenden havde også budt på en svær knusning af denne hånd. Indtil videre blot lavet
primær revision samt forsøg på temporær osteosyntese med k-tråde. Planen var, at vente og
se hvilke fingre som overlevede og først herefter forsøge med final kirurgi.

Dag 2:
Senetransposition. En pt. som efter et multitraume blandt andet havde pådraget sig radialis
parese. Han var delvist kognitivt svækket efter uheldet, men havde dog opnået gangfunktion
med en rollator. Desværre kunne han ikke selv åbne hånden og gribe efter sin rollator, så
dette var dagens mission. Dr. Zlatko Vlasic opererede med dansk assistance.
Senetranspositionen var planlagt således at vi skulle bruge PL til aktivering af EPL, FCR til
aktivering af EDC og pronator teres til aktivering af ECRB. PL var dog ikke at finde, så dr.
Vlasic brugte FDS til 3. finger til aktivering af EPL i stedet.

En del af tiden gik også med at se på blodig body-lift, tummy-lift, breast-reduction etc. Her
ses Martin fortsat yderst observant :)



Dag 3:
Ikke alle dage var fyldt med håndkirurgi. På dag 3 så vi afdelingens lille operationsstue (en
sengestue som var ombygget). Her foretagers fjernelse af småting, karpaltunnelsyndrom
osv. Alt sammen ting som kan opereres i lokalbedøvelse.

På den store operationsstue (stue 10) var der planlagt brystrekonstruktioner. De danske
hygiejnesygeplejersker var nok faldet bagover da disse stuer står fuldstændigt åbent i begge
ender og der på et tidspunkt var helt op til 19 mennesker på stuen. Men som det ses på
billedet, så skal der også mindst 5 kirurger til at se om der nu også er perfekt symmetri (inkl
en ortopædkirurgisk speciallæge).

Dag 4 (Rebro):
På turens 4. dag besøgte vi det andet store hospital i Zagreb, Rebro. Dr. Bolic tog godt imod
os og tog os med på operationsgangen. Også her fylder cancerkirurgien meget, og
brystrekonstruktionerne var hyppige. Heldigvis var der også planlagt en enkelt pt. med
Dupuytren og vi fik set en lidt anden tilgang til fasciektomi.



Dag 5:
En af turens formål var blandt andet at se og lære om flaps. På turens 5. dag var der
planlagt en cross-finger flap. På trods af at operationen er meget simpel, så var det
spændende at se en mere plastikkirurgisk vinkel som er ultra fokuseret på hud, hud, hud.
Afdelingens 1. reservelæge (dr. Jaman) opererede sin første cross-finger flap med stor
omhu under supervision af dr. Rado Zic.

Dag 6:
I weekenden var vi ikke planlagt til arbejde. I stedet havde vi mulighed for at se noget af den
skønne natur som grænser op til Zagreb. Ja faktisk blot 10 min med den lokale sporvogn
mod nord, og så stod vi ved foden af Sljeme bjerget. Vi vandrede en super fed rute med
både brede og smalle stier op til toppen i 1034 m højde. Vi havde begge noget trætte ben
efter i alt næsten 3 timers aktiv vandring hvor én af os havde en puls på 170 i gennemsnit.



Om aftenen var vi inviteret ud på den lokale Maksi Pub af dr. Vlasic. Mange af afdelingens
reservelæger deltog også. Senere fik vi smagt rigeligt af det lokale svar på en snaps - som
er nogenlunde lige så godt som dansk snaps.

Dag 9:
På turens 9. dag besøgte vi et mindre hospital. Department of Traumatology. En gammel
skole som for mange år siden var blevet bygget om til et hospital. Her blev vi modtaget af dr.
Zeljka som netop var blevet færdig som speciallæge for 1 måned siden. På dette hospital
var der højt tempo, ja måske endda for højt. Både Zeljka og andre kollegaer beklagede sig i
hvert fald noget over arbejdsbyrden på mere end 60-70 timer om ugen. Hun fortalte om
hendes ambulatorium hvor hun kunne se 30 patienter på 6 timer, hvilket i øvrigt var mindre
end de ca. 50 patienter en mere erfaren speciallæge så. Vi troede faktisk ikke rigtig på det
før vi fulgte dr. Matoic en formiddag. Han så gerne to patienter ad gangen og brugte ikke
mere end 2-3 minutter pr. patient før de blev bedt om at gå ud af lokalet igen. På 2 timer
havde vi nok set i omegnen af 25-30 patienter.

Department of Traumatology i baggrunden bag den lokale sporvogn.



På operationsgangen var tempoet også højt og det var dejligt at se noget frakturkirurgi. I
løbet af de to dage vi var på dette hospital så vi: 2 metacarp frakturer, et enchondrom i
distale radius, en Barton-fraktur, en EIP til EPL senetransposition samt en 4. gangs
metacarp pseudoartrose som voldte en del problemer.

Dag 11:
På dag 11 var vi tilbage på Rebro hvor vi så en svær case med en mandlig tømmer der
havde pådraget sig en håndskade mange måneder tidligere. Patienten var endt ud med
amputation af 4. finger samt læsion af fleksorsener til 2. og 3. finger. Fleksorsenerne var
sutureret primært, men på grund af nekrose af huden var senerne endt med at blive blottet
og der var kommet re-ruptur.
Patienten havde derpå gennemgået rekonstruktion af senerne af flere omgange og fået
dækket defekten med en flap fra underarmen. 3. finger have i efterforløbet udviklet



svanehalsdeformitet. Dagens opgave var således at udbedre svanehalsdeformiteten og
reducere webspace mellem 2. og 3. finger. Specielt svanehalsdeformiteten viste sig at være
en svær opgave.

Dag 12
Sidste dag i Zagreb var vi tilbage på Dubrava. Dagens case var opfølgende operation på
den svære knusningslæsion vi så da vi ankom den første dag. 1.,3. og 4. finger havde ikke
overlevet men var amputeret ved tidligere revision. Planen var en fri flap fra modsatte arm,
men som det ses på billedet var bløddelene fortsat med svære nekroser og inficeret. Der
blev i stedet udført endnu en revision og 5. finger stod heller ikke til at redde, men blev
"fileteret" til hudgraft (filet-flap). Afsluttende blev der påsat VAC og så må tiden vise hvad
hånden bliver til.

Vi vil gerne slutte med at takke for at have fået muligheden for at komme på dette fellowship
hvor vi har oplevet en masse spændende ting, set et andet sundhedsvæsen og hvordan
man kan håndtere udfordringer på andre måder end vi måske ville gøre i Danmark. Vi er
blevet taget rigtigt godt imod og mødt en masse søde mennesker og en spændende by.

Mange hilsner Rasmus Wejnold Jørgensen og Martin Bille Henriksen


