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ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

_____________ _______________ 

 

    Куратор курсу Литвиненко О.М.                                          Директор Яцина К.О. 

 

Куратор курсу: Литвиненко Олександр Миколайович 

Доктор медичних наук, секретар Асоціації хірургів України ,член вченої ради Національного 

інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, вчений секретар спеціалізованої вченої 

ради Д 26.561.01 з захисту кандидатських  та докторських дисертацій з хірургії та 

трансплантології. 

 

Лектор: Лукеча Іван Іванович 

Лікар-хірург. Відділ хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних 

проток. 

 

 

Деталізований навчальний план 

Тренінгу з оволодіння практичними навичками  

"ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕРНІОЛОГІЯ" 

1 день   

09:00 - 09:30     Реєстрація 

09:30 - 10:30     Вступна лекція «Основи лапароскопічної герніології» 

10:30 - 11:30    Відвідування операційного блоку. 

11:30 - 11:45    Відвідування операційного блоку. 

11:45 - 12:30     Лекція «Зшиваючі матеріали та їх види»  

12:30 - 13:30     Практичні заняття на тренажерах 

13:30 - 14:30     Обід 

14:30 - 15:30     Лекція «Лапароскопічні методики при пахвинних грижах»  

15:30 - 17:00     Практичні заняття на тренажерах  

17:00  - 18:00   Закриття дня 

 



 
 

Center of surgical innovation 

                                                                                                                                               м.Київ, вул.Героїв Севастополя,30 

                                                                                                                                               тел.: +38 044 339 90 90 

info@isurgery.com.ua 

 

2 день  

09:00 - 10:00  Практичні заняття на тренажерах 

10:00 - 11:00   Відвідування операційного блоку. 

11:00 - 11:15  Кава-брейк  

12:00 - 13:00  Практичні заняття на тренажерах 

13:00 - 14:00  Обід 

14:00 - 15:00  Лекція «Лапароскопічна алогерніопластика при післяопераційних грижах живота: 

iPOM на тренажерах  

15:00 - 15:45 Лекція  «Витратні матеріали в герніології». 

15:45 - 18:00 Практичні заняття на тренажерах 

18:00     Закриття дня 

3 день  

09:00 - 09:30  Кава-брейк. 

09:30 - 10:30  Лекція. Енергії в лапароскопії. 

10:30 - 16:00  Робота в відділі експериментальної хірургії на біологічному матеріалі. 

Вступний інструктаж «Підготовка лапароскопічної апаратури до операції» 10хв. Інженер Центру 

хірургічних інновацій. 

План операцій на біологічному матеріалі: 

 Техніка накладання пневмоперітонеуму 30 хв (види пневоперітонеуму – техніка Хассона, 

за допомогою голки Вереша); 

 Введення оптики, ревізія органів черевної порожнини; 

 Укладка пацієнта в залежності від об’єму хірургічного втручання, розстановка троакарів; 

 Лапароскопічна ревізія пахвинних ямок; 

 Лапароскопічна диссекція очеревини в зоні пахвинних ямок; 

 Лапароскопічне виділення грижових мішків; 

 Лапароскопічне виділення елементів сім’яного канатика; 

 Введення протезу через троакар в черевну порожнину; 

 Фіксація протезу за допомогою герніостеплерів; 

 Зашивання очеревини різними способами  

 17:00   Підведення підсумків курсу. Тестування.  

Кількість балів учаснику заходу БПР нараховується згідно із Наказом МОЗ України від 22.02.2019 

№ 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» 

* в програмі можливі зміни 

 


