
 

Извештај са 13. USMO конзилијума одржаног у Институту за кардиоваскуларне болести 

Дедиње, са страним консултантом Проф др Jane Somerville из Лондона (27. фебруар 2015 

године). 

Приказано је 7 пацијената: 4 из ИКВБ Дедиње, 1 из КБЦ Земун, 1 из ИКВБ Војводине, 1 

пацијент са ВМА  

1. Мушко, пацијент је два пута оперисан, прва операција-ресекција IZDK и 

комисуротомија PV, VSD није затворен. Друга операција- затварањеVSD-a 

dakronskim patch-om, sutura великог FOA, komisurotomija TV i anuloplastika MV 

(ИКВБВ-Ср Каменица).Сада има тешкуPR, умерену MR, ascites и перманетну 

атријалну фибрилацију 

2. Мушко, оперисан због Тетралогије Fallot, сада има стенозу хомографта у PV 

позицији и PR, као и поремећаје ритма а. флутер и знаке срчане инсуфицијенције 

(КБЦ ЗЕМУН) 

3. Мушко, значајан претрикуспидни шант, суспектна ADPV (ВМА) 

4. Женско, у узрасту од месец дана дијагностикована USM, CCT+ M. Ebstein, ДАП и 

коарктација аорте. Оперисна у узрасту од 5 година (ligatura DAP-a, resekcija 

descedente n aoret sa implantacijom grafta No-13). Сада постоји значајна 

регургитација на системској атриовентрикуларној валвули са очуавном систолном 

функцијом системске коморе (ИКВБД) 

5. Мушкарац, у узрасту од 5 година дијагностикована USM- dekstrokardia, sistus 

inversus, опструкција ITLK. Оперисан је 2007године када је урађена ресекција 

субвалвуларне мембране. Сада има поново опструкцију IZLK због аномалије MV и 

поремећаје срчаног ритма по туипу SVT. (ИКВБ Ср Каменица) 

6. Женско, оперисана три пута због Тетралогије Фаллот (дијагностикована у узрасту 

од 4 године), прва операција , палијативна, урађена у доби од 18 година (1968 

године)BT шант, друга операција је била радикална реконструкција TOF 

(1979godine), трећа операција 1993године (имплантирана је механичка протеза у 

аортну позицију због тешке AR, урађена сутура резидуалног VSD-a, Kay 

anuloplastika TV). Сада има тешку PR и атријалну фибрилацију (ИКВБД) 

7. Женско, на рођењу дијагностикована USM, atrezija PV + VSD. У узрасту од 8 

година урађена радикална реконструкција мане (ресекција ITDK, aortni homograft 

No-19 u PV позицију, gorteks patch-om затворен VSD, лигатура великих колатерала 

између аорте и gl. stabla PA). Сада има стенозу хомографта и благу PR. (ИКВБД) 



 

 


