
Извештај са 11.USMO конзилијума, одржаног у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње са страним 

консултантом Проф. Др Jane Somerville, Лондон (30. мај 2014.) 

Приказано је 8 пацијената +2 допуне од раније: 7(+2) из ИКВБ Дедиње, 1 из УКЦ Србије  

1. Мушко, Декстрокардија, CCT, оперисан раније због атрезије PV, сада има дисфункцију хомографта у PV 

позицији (ИКВБД). 

2. Мушко, Пенталогија Fallot. Оперисан раније два пута, прво палиација Broch процедура, касније сутура 

ASD-a и VSD-a. Сада има резидуални VSD, инфундибуларну и валвуларну PV стенозу и поремечаје ритма –

атријални флатер (ИКВБД).  

3. Женско, VSD и дисплазија PV, умерено тешка PR и AR (ИКВБД).  

4. Женско, Тетралогија Fallot, раније урађена радикална реконструкција, сада тешка PR (ИКВБД). 

5. Мушко, раније оперисан због VSD-a, затворен и FOa, сада резидуални VSD и DCRV, Es аритмија (УКЦ). 

6. Женско, оперисана збо гVSD-a и атрезије PV, сада има дисфункцију хомографта у PV позицији и стенозу на 

проксималној анастомози графта и исходишта леве гране PA, као и стенозу гране ПА за горњи десни лобус 

(ИКВБД). 

7. Женско, VSD који није коригован у детињству, сада Sy Eisenmenger, иноперабилна (ИКВБД). 

8. Мушко, пенталогија Fallot, раније оперисан урађена радикалан реконстркција мане, сада иома 

несигнификантан резидуалкни VSD, умерено тешку PR и дилатирану асцедентну аорту , урађена RFA 

типичног флатера (ИКВБД). 

Допуне су биле: 

 •  Мушко, са 8. USMO конзилијума, VSD и атрезија PV, није оперисна раније, траћена катетеризација срца 

као допуна, постоје MAPCs (две велике колатарале између аорте и плућа у којима је системски притисак), 

сада није могућа корекција мане, предлог трансплантација срце /плућа (ИКВБД).  

•  Женско, Допуна са 11.USMO конзилијума, тражена NMR. Основна болест је CCT са опструкцијом излазнод 

тракта функционалне DK због чега је раније већ оперисана, када је урађена и ресекција фиброзних трака 

припојених за десно постваљену AV валвулу (које и сада постоје). Постављена сумња на перзистентну леву 

вену каву суспериор са дренажом у коронарни синус за који се након примене контраста посумњало да је 

непокривен. Урађеним NMR-ом доказано постојање непокривеног коронарног синуса тип 1 (ИКВБД). 

   

 



  

  

  

  



 

 

 

Проф др Jane Somerville је током свог боравка у Србији и учешћа на 11. USMO конзилијуму у ИКВБ Дедиње, 

наредног дана посетила Суботицу. Изразила је жељу да се слика испред старе зграде Народног позоришта, 

испред које је био постављен билборд због текста који је одушевио, а који јасно говори шта је богатство.. 

 

 

 


