ЛАПАРОСКОПСКИ ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО УРОЛОГИЯ
12-13.04.2018 ТЕЛЕЦ, ПЛЕВЕН
ОРАГНИЗИРА СЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО УРОЛОГИЧНИ ДРУЖЕСТВО С ПОМОЩТА НА ФИРМА GSK ПО
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦ ИНСКО ОБУЧЕНИЕ

Директор на курса: Доц. Д-р М. Георгиев ДМ– началник клиника по Урология УМБАЛ“
Александровска“ – МУ София
Координатор : Доц. Д-р Колев ДМ– началник клиника по Урология УМБАЛ „Г. Странски“, МУ
Плевен
Обучители: Д-р В. Василев ДМ – главен асистен, началник направление ендоурология, клиника
по Урология, УМБАЛ „Александровска“ МУ София,
Д-р П. Димитров ДМ– главен асисетнт, началник направление операционен блок, клиника по
Урология, УМБАЛ „Александровска“ МУ София

Цел и задачи на курса:
Курсът има за основна цел придобиването на теоретични и практически умения при урологчни
лапароскопски операции.

12.04.2018
10:30 Регистрация
11:00 – 13:00 Теоретичнатата част
•

•
•
•
•

минимално инвазивни методи на лечние – лапароскопска и робот асистирана
радикална простатектомия
o Екстраперитонеален достъп – антеграден подход : М. Георгиев
o Трансперитонеален достъп - постериорен подход: Н. Колев
основни правила при поставяне на тракарите позиция, усложнения и справяне с
възникващи трудности: М. Георгиев
Инструментариум и оборудване: П.Димитров
Клипсиране на съдове: М. Георгиев
Енергийни източници: В. Василев

13:30 Обяд
13:30 – 15:00 Практическа част
Практическа сесия – пелвитрейнър с обучващ

•
•
•
•
•

Въвеждане на инструментите – правилна траектория, опасности и усложнения
Оптика видове и движение на камерата и оптиката от асистента
Ергономика на оператора – правилнан стойка, височина на операционната маса, ъгъл
на ръцете
Вързване на възли
Шев с дясна и лява ръка – правилно позициониране на иглата

15:15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30 Практичесак сесия – самостоятелна работа
19:00 – Вечеря организирана от Българско Урологично Дружество

13.04.2018
Практическаработа на живи тъкани
09:00- 09:30 Обобщение от предходния ден и оценка на курсистите: М. Георгиев
09:30 – 12:30 – работа в операционната с жив тъкани и органи
•
•
•
•
•

Въвежданена троакарите
Дисекция на тъкани – резекция и коагулация
Отпрепариране на съдове
Клипсиране на съдове
Шев на черво

12:30 – 13:00 Закриване на курса, раздавяне на сертификати и оповестяване на първенеца на
курса: ректора на МУ Плевен Проф. Д-р С. Томов ДМН, Директор на курса Доц. Д-р М. Георгиев
ДМ

