
Оперисано је 5 пацијента, 2 са секвелама од ранијих операција и 3 пацијента којима је ово 

прва операција.  

1. Мушко (1991) раније два пута оперисан због Тетралогије Fallot, са резидуалном тешком 

пулмоналном регургитацијом. Прва операција BT шант, друга операција радикална 

реконструкција срчане мане. Има и ES аритмију. Урађена замена PV биопротезом Hancock 

II No-27 и patch пластике PA.  

2. Мушко (1969) неоперисана Тетралогија Fallot.  

Урађена радикална реконструкција мане: patch пластика VSD-a, ресекција излазног тракта 

DK и реконструкција patch-om, биопротеза у PV позицију Hancock II No-27, patch 

пластика PA и директна сутура FOA.  

3 . Мушко (1972) – прва минифестиција болести била је синкопа због тахикардије 

широких QRS комплекса f:250/min. Ехокардиографски дијагностикован cor triatriatum 

sinister. Урађена EF студија, доказан левострани атипични атријални флатер, урађена 

електроконверзија, након 6 месеци рецидив левостранг атипичног атријалног флатера због 

чега је урађена катетерска RF аблација.  

Урађена је ресекција мембране у левој преткомори и хируршка аблација атипичног 

флатера. 

4. Мушко (1971) вентрикуларни септум дефект са DCRV (хипертрофија почетног дела 

излазног тракта DK која даје слику подељене DK на два дела) + FOA.  

Урађено затварање VSD-a cum dacron patch-oм и ресекција излазног тракта DK са 

реконструкцијом и директна сутура FOA-a.  

5. Мушкарац 19 година (1996), оперисан у трећој години живота због урођене срчане 

мане: atrezija PV, VSD, ASD tip sekundum, DAP, када је стављен patch на VSD, директна 

сутура ASD-a, aortni homograft No-18 у PV позицију, microclipo-m затворен DAP. Сада има 

стенозу хомографта.  

Урађена је ресекција излазног тракта DK са реконструкцијом изланог тракта DK i PA cum 

bovin patch, замењен аортни хомографт у PV позицији, биопротезом Hancock II No-25, 

anuloplastika TV (sutura comisure anteroseptalis)  



 

  

Пацијенти са урођеним срчаним манама на одељењу преоперативне припреме 

 

Проф.. Giamberti и др Жељко Бојовић током операције комплексне урођене срчане мане 



 
Проф. Giamberti ради хируршку аблацију атипичног флатера униполарном електродом код пацијента са цор 

триатриатум након ресекције мембране 

                        

Проф. Giamberti и др Мирослав Миличић током реоперације пацијента због стенозе аортног хомографта у PV 

позицији који је уграђен у детињству током радикалне реконструкције комплексне урођене срчане мане  

(VSD, atrezija PV, ASD, DAP) 



 

 

Проф. Giamberti, Проф. др Љиљана Јововић, Доц. др Александра Николић и пацијент Михајловић Милош, који 

је успешно оперисани током професорове посете у јулу 2014 године 

 
Проф. др Љиљана Јововић и део групе пацијента на дан отпуста, који су успешно оперисани током посте  

Проф. Giamberti-a 


