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1. Všeobecná charakteristika práce  

Habilitačná práca má 169 strán textu vrátane 9 strán textovej prílohy, ktorú predstavuje 
originálny výskum  v anglickom jazyku – Clinical Experience With the Use of negative Pressure 
Wound Therapy Combined With a Silver –impregnated Dressing in Mixed Wounds: 
A retrospective Study of 50 Cases, 19 obrázkov, 1 stránku tvorí Zoznam tabuliek a obrázkov, 18 
strán zoznamu použitej literatúry (201 citácií), 2 strany tvorí obsah. Obrázky dokazujú bohaté 
vlastné skúsenosti autora s touto problematikou. Citácie sú uvedené podľa požadovanej normy. 
Text práce je rozdelený do 11 hlavných kapitol. Prvá úvodná kapitola sa zaoberá pomerne 
podrobne teóriou hojenia rán, kde autor opisuje typy hojenia rán a samotnú fyziológiu hojenia. 
Druhá kapitola sa venuje excesívnemu hojeniu rán a tretia faktorom, ktoré ovplyvňujú hojenie. 
Štvrtá kapitola je venovaná neadekvátnemu hojeniu a jednotlivým najčastejším typom 
neadekvátne sa hojacich rán. V piatej kapitole sa autor zaoberá vyšetrením pacienta a konečne 
šiesta kapitola je venovaná podtlakovej liečbe. Nasledujú klinické indikácie a kontraindikácie. 8. 
kapitola sa zaoberá integráciou podtlakovej liečby do liečby nehojacich sa rán a ďalšia stratégiou 
takejto liečby, v závere je opis a analýza klinických prípadov. Záverečná desiata kapitola je 
pomerne obsiahla diskusia. Predkladaná práca je obsiahla, samotnej tematike podtlakovej liečby 
je venovaná až druhá polovica práce, čo však úroveň práce nijako neznižuje. Práca ukazuje široký 
prehľad autora o problematike a precíznu znalosť odbornej literatúry. 

2. Aktuálnosť zvolenej témy  

Nehojace sa rany sú v chirurgii nepríjemným sprievodným javom, s ktorým sa chirurg trápi 
mnohokrát dlhodobo a neúspešne a sú takto zdrojom určitej frustrácie. Práca takéhoto rozsahu 
vnáša svetlo a poriadok do prístupu v liečbe nehojacích sa rán a táto tematika je vysoko 
aktuálnou, najmä v podaní autora s bohatými vlastnými skúsenosťami v tejto oblasti. 

3. Ciele a metódy práce  

Autor si stanovil pomerne veľký počet cieľov práce. Jeho snahou bolo predstaviť teoretické 
základy rozšírené o nové poznatky o procesoch hojenia rán a ich poruchách. Ďalej sa zameral na 
identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú hojenie. V práci mal ambíciu popísať jednak jednotlivé 
nozologické jednotky ovplyvňujúce vznik nehojacich sa rán a zároveň popísať základné postupy 
pri diagnostike, ošetrovaní a liečbe. Cieľom bolo tiež poukázať na dôležitosť prepojenia 
teoretických poznatkov s klinickou praxou, špecifikovať metódu lokálnym podtlakom asistovanej 
liečby. V práci sa pokúsil dokázať opodstatnenosť a klinickú výhodnosť použitia liečby podtlakom. 
Ďaľším cieľom bolo stanoviť algoritmus a stanoviť stratégiu liečby nehojacich sa rán podtlakom, 
definovať základné predpoklady úspešnosti takejto liečby a zdôrazniť dôležitosť multiodborovej 



spolupráce. Spracovaním veľkého množstva literárnych odkazov a vlastných skúseností 
a výskumu autor vo svojej rozsiahlej práci postupne tieto ciele naplnil. Pri ich napĺňaní bol 
správne kritický, podporil to vlastnými skúsenosťami, ktoré podporil jednotlivými kazuistikami 
a peknou obrazovou dokumentáciou. 

4. Výsledky habilitačnej práce a ich význam pre klinickú prax  

Na základe analýzy vlastného klinického materiálu a konfrontácie vlastných postupov 
s literárnymi faktami dospel autor k nasledovným záverom: Efektivita metódy liečby rán 
podtlakom bola preukázaná v indikovaných prípadoch v prakticky všetkých chirurgických 
odboroch. Pri menežmente komplexných nehojacich sa rán sa táto metóda môže uplatniť vo 
všetkých zložkách konceptu ovplyvňovania spodiny rany: debridemente, manažmentu exsudátu, 
kontrole infekcie a podpore epitelizácie. Na základe toho je možné takýto typ liečby integrovať 
do stratégie liečby nehojacich sa rán. Autor dospel k popznaniu, že liečba nehojacich sa rán 
pomocou podtlaku by mala byť individuálna, komplexná, selektívna a komplementárna. Práca 
a jej závery majú nepochybne veľký význam pre klinickú prax všetkých chirurgických špecializácií. 

5. Pripomienky a otázky  

Práca je napísaná precízne s použitím veľkého množstva literárnych odkazov. Trochu viac 
priestoru autor venoval najmä teórii hojenia rán v prvej polovici práce a k samotnej problematike 
liečby podtlakom sa dostal až v druhej polovici práce. To však hodnotu práce nijako neznižuje. 
V teoretickej časti by som privítal tiež obrazovú dokumentáciu na dokreslenie jednotlivých 
procesov hojenia prípadne pri popise niektorých typov rán. Práca je vysoko aktuálna a obsahovo 
je predpokladom k zvládnutiu problematiky hojenia rán pre každého chirurga. 

Otázka: 

Pre komplexnosť je nutné spomenúť využitie podtlakovej liečby aj v telesných dutinách, napríklad 
pri empyéme hrudníka, či abscesu mediastína, prípadne v liečbe nehojacich sa anastomóz GIT. 
Aký je autorov pohľad na použitie podtlakovej liečby v týchto prípadoch. 

6. Záver 

 MUDr. Peter Bukovčan, PhD. vo svojej habilitačnej práci  rieši významnú problematiku – čo musí 
chirurg vedieť aby dokázal zvládnuť nehojacu sa ranu, akým spôsobom ranu vyšetriť, 
interpretovať ju a použiť správny spôsob liečby takejto rany. Na práci je cenné, že je spracovaná 
na podklade vlastného obsiahleho klinického materiálu konfrontovaného s najnovšími 
poznatkami svetovej odbornej literatúry. MUDr. Peter Bukovčan, PhD. má veľké teoreické 
a praktické skúsenosti v tejto oblasti a v značnom rozsahu ich odovzdáva svojim žiakom a 
kolegom. Okrem toho, že je uznávaným chirurgom, je aj dobrým pedagógom a pracuje aj 
vedecky. Svojou habilitačnou prácou ako aj svojimi vystúpeniami na domácich a zahraničných 
podujatiach dokázal, že je výraznou osobnosťou slovenskej chirurgie. Odporúčam preto Vedeckej 
rade , aby mu za jeho prácu v oblasti chirurgie bol udelený titul „d o c e n t  c h i r u r g i e“ 

 V Bratislave 9.5.2022                              Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD 

                                                                      Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB 


