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p o s u d o k na habilitačný spis MUDr. Juraj Váňa,PhD.:

Autor: MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Názov práce: Zriedkavé diagnózy v klinickej praxi chirurga
Vedný odbor: 7.1.7 chirurgia
Práca je napísaná na 94 stranách, z toho na 17 stranách je uvedený zoznam použitej
literatúry- spolu 124 citácii. Členenie dizertačnej práce do 7. kapitol a a zoznamu literatúry, ako
aj niekoľkých podkapitol, je prehľadné a správne. V práci sú zahrnuté aj publikácie autora
s uvedenou problematikou.
Zaoberá sa výsostne aktuálnou problematikou zriedkavými diagnózami v chirurgickej
praxi. Primárnym cieľom autora bolo poukázanie na niektoré zriedkavejšie sa vyskytujúce
diagnózy v chirurgickej praxi, aby pri diagnostike mal chirurg na mysli aj možnosť výskytu
takýchto ochorení.
Autor sa v práci zaoberá aj masívnym lokalizovaným lymfédemom, ktorý názorne ukázal na
publikovanej kazuistike pacientky. Zaujímavý je aj rozbor mukokély apendixu, výskyt ktorého
v poslednom období zaznamenal stúpajúcu tendenciu, preto je dôležitý správny terapeuticky
postup u takýchto pacientov. Zvláštnu formu nádorového postihnutia dutiny brušnej predstavuje
pseudomyxoma peritonei, kde incidencia je menšia ako 0,1 na / 100000. Autor tu rozoberá aj
najnovšie liečebné postupy vrátane využitia cytoredukcie a HIPEC-u, aj keď ide o tzv.

neinvazívne malignity, ktoré pacienta sú schopné zahubiť. Táto náročná liečebná metodika sa
liečebne využíva na pracovisku autora.
K zriedkavým vrodeným benígnym nádorom dutiny brušnej patria abdominálne cystické
lymfangiómy , ktoré v tejto lokalite sa vyskytujú iba v 5%. Ide o ochorenie, ktoré sa
diagnostikuje už v detskom veku. K vzácnym kožným nádorom patrí karcinóm z Merkelových
buniek, ktorý súvisí s expozíciou slnečnému žiareniu, nachádzajú sa v bazálnej vrstve epidermis
hlavne v oblasti hlavy ale aj na niektorých slizniciach. Je to ochorenie zo zlou prognózou pre
pacienta s častým metastázovaním do lymfatických uzlín, už aj v čase diagnostiky ochorenia.
Častejšie sa vyskytuje ďalšie ochorenie popísané v habilitačnom spise –Boerhaaveho syndróm
t.j. spontánna ruptura pažeráka, vznikajúca ako dôsledok epizód úporného zvracania. Pri tomto
ochorení je dôležitá včasná diagnostika a liečba, mortalita po liečbe začínajúcej po 48 hodinách
od vzniku ochorenia je až 90%.
Prínos habilitačného spisu MUDr. Juraja Váňu, PhD. je v poukázaní na niektoré so
zriedkavých chirurgických ochorení, s ktorými sa môže chirurg stretnúť počas svojej praxe.
Autor vyššie uvedené ochorenia spracoval dôkladne, doložil ich vlastnými publikáciami, vrátane
zahraničných prác.
Predložený habilitačný spis MUDr. Juraja Váňu, PhD. ukazuje, že autor má bohaté
skúsenosti s chirurgickou liečbou aj takýchto zriedkavých ochorení, ktoré sa môžu v chirurgickej
praxi vyskytnúť.
Pripomienky k habilitačnému spisu- chýba diskusia a záver, ktorý by zosumarizovali
výber jednotlivých diagnóz. Literatúra uvedená v spise nie je citovaná podľa príslušnej normy.
Spis je napísaný s minimom preklepov a gramatických chýb.
Záver: MUDr.Juraj Váňa, PhD. v predloženom habilitačnom spise zhrnul a podrobne
rozpracoval svoje osobné skúsenosti s diagnostikou a liečbou aj takýchto chirurgických
ochorení, s ktorými sa často v praxi nestretávame. O ich zriedkavosti svedčia a j niektoré
zahraničné publikácie, kde úroveň publikácie posúdili zahraniční oponenti.
Preložený habilitačný spis podľa názoru oponenta spĺňa kritéria vyhlášky č.6/2005 Z.z.
MŠ SR o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent, preto odporúčam Vedeckej
rade JLF UK Martin , aby po úspešnom habilitačnom konaní MUDr. Juraj Váňa, PhD. získal
vedecko-pedagogický titul „DOCENT“ z odboru chirurgia 7.1.7
V Košiciach dňa 4.7.2014
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