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Meno:
Vek (pri operácii):
Rok operácie:

Filip
23
2014

Veľkosť a umiestnenie nádoru:
Miesto operácie:
Operujúci lekár:

15 × 9 mm, vľavo
FN Nitra
MUDr. Kamil Koleják, PhD.

1. Začiatok ochorenia
Ochorenie som zaregistroval dňa 7. 9. 2014. Zobudil som s veľmi nepríjemným pískaním v ľavom
uchu. Samozrejme som na toto ucho skoro vôbec nepočul. Prvé dni som tomu nepripisoval veľkú
váhu, keďže som si myslel, že ide len o zápal. Ako prešlo asi 5 dní som sa s problémom vybral
k ušnej lekárke. Tá ma vyšetrila, no sama si nevedela vysvetliť čo mi v skutočnosti je (taktiež si
spočiatku myslela, že je to len zápal). Prešli asi 3 týždne, problém sa neriešil a tak ma ušná lekárka
odporučila na CT, ktoré som absolvoval dňa 26. 9. 2014. Na tomto vyšetrení mi diagnostikovali
Susp. neurinom n. statoacusticus v ľavom uchu. Následne som dostal žiadanku na vyšetrenie
magnetickou rezonanciou. Toto vyšetrenie magnetom som absolvoval 29. 9. 2014 vo Vojenskej
Nemocnici v Ružomberku. S výsledkom tohto vyšetrenia sme smerovali k neurologičke
v Dolnokubínskej nemocnici. Tam sme dostali všetky potrebné informácie o ochorení a následne
bolo na nás, aby sme vybrali nemocnicu, kde mi operáciu vykonajú. Po zvážení viacerých alternatív
sme sa rozhodli pre Fakultnú nemocnicu v Nitre kde nás na konzultáciu prijali 2. 10. 2014.
Ochorenie sme konzultovali s prednostom Neurochirurgickej kliniky – MUDr. Kamilom Kolejákom,
PhD. Oboznámil nás so všetkými troma alternatívami riešenia ochorenia. Rozhodli sme sa pre
operačný zákrok, ktorého termín bol stanovený na 24. 11. 2014. (Píšem v množnom čísle pretože
so mnou celé ochorenie riešili a pomáhali mi moji rodičia.)
2. Hospitalizácia
Po absolvovaní všetkých potrebných predoperačných vyšetrení som bol hospitalizovaný do FN
v Nitre dňa 23. 11. 2014. Operácia mi bola vykonaná nasledujúci deň v pondelok ráno o 9.00 h.
Operáciu vykonali metódou poza ľavé ucho (retrosigmoidným prístupom). Po operácii som sa
zobudil na jednotke intenzívnej starostlivosti, na ktorej som ležal dva dni. Následne som bol
prevezený na neurochirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice. Začiatky po prebudení neboli
jednoduché. Točila sa mi hlava, zvracal som a štípalo ma ľavé oko no bolesti hlavy som
nepociťoval. Po pár dňoch sa zdravotný stav zlepšil natoľko, že som začal chodiť a jediným
problémom bolo točenie hlavy pri chôdzi. Z nemocnice som bol do domácej liečby prepustený
po 8 dňoch. Vďaka celému kolektívu lekárov a sestričiek mi hospitalizácia ubehla veľmi rýchlo.
Starostlivosť o mňa bola na výbornej úrovni. Touto cestou sa chcem poďakovať hlavne prednostovi
oddelenia MUDr. Kamilovi Kolejákovi, PhD., ako aj celému kolektívu Neurochirurgickej kliniky
Fakultnej nemocnice v Nitre za všetko, čo pre mňa urobili.
3. Pooperačné obdobie
Momentálne som asi 6 týždňov po vykonaní zákroku. Výsledok histológie potvrdil, že sa jednalo
o nezhubný nádor. Jediným následkom ochorenia je strata sluchu v ľavom uchu, na ktoré som už
pred operáciou takmer nepočul. Spočiatku som mal ochrnutý tvárový nerv na ľavej polovici tváre.
Absolvoval som viacero rehabilitácií a tento problém v súčasnosti takmer úplne odoznel. Taktiež
som sa musel vyhýbať akejkoľvek fyzickej námahe a hlavne športu. Ako aktívnemu športovcovi mi

pohyb chýbal, no vydržal som a v súčasnej dobe začínam postupne zaťažovať organizmus.
Momentálne sa už cítim veľmi dobre, akoby som žiadny zákrok ani neabsolvoval ☺. Za to, že som
toto ochorenie zvládol veľmi vďačím svojím rodičom, bratovi, rodine i kamarátom, ktorí ma
nesmierne podporovali a pomáhali mi toto všetko prekonať začo im veľmi pekne ďakujem.

