КАРТКА ЗАХОДУ
1. Назва заходу БПР
2. Назва Провайдера (з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань)
3. Співорганізатори заходу
4. Цільова аудиторія (відповідно до
Номенклатури лікарських
спеціальностей)
5. Вид заходу БПР
6. Запланована кількість учасників
7. Мета навчання
8. Метод / методи навчання
9. Кількість балів БПР
10.Дата заходу БПР
11.Місце проведення заходу БПР
(повна адреса)

12.Прізвище, ім’я та по батькові
лектора/тренера
13.Резюме лектора/тренера

14.Програма заходу БПР

Тренінг з оволодіння практичними
навичками «Базові практичні навички
лапароскопічної хірургії»
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр хірургічних інновацій»
не має
хірургія
тренінг з оволодіння практичними
навичками
11
відпрацювання практичних навичок на
тренажерах та органокомплексах
прослуховування лекційного матеріалу,
відпрацювання координації рук у
лапароскопії
25
20-22.07;
07-09.09
Тренінговий Центр та Відділ
експериментальної хірургії Національного
Інституту Хірургії та Трансплантології ім.
О.О. Шалімова; Київ, вул. Героїв
Севастополя, 30.
Литвин Олександр Іванович
Міхальчевський Валентин Петрович
кандидат медичних наук, хірург вищої
категорії, зав. відділу хірургії
підшлункової залози;
кандидат медичних наук; лікар-хірург
підготовка лапароскопічної апаратури до
операції;
стерилізація лапароскопічного
інструментарія;
накладення пневмоперитонеуму за
допомогою голки Вереша;
накладення пневмоперитонеуму за
допомогою троакара Хассона;
маніпуляції із лапароскопічними
зажимами;
дисекція тканин за допомогою ножиць та
активних хірургічних інструментів з
використанням моно, біполярної,
плазменної та ультразвукової енергій;
кліпування металевими, пластмасовми,
розсмоктуючими кліпсами;
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лігування і диссекція трубчатих структур
(судини, жовчні протоки (міхурова
протока), сечовід);
удосконалення навичок виконання
інтракорпоральних та екстракорпоральних
швів;
удосконалення навичок роботи з
обладнанням та інструментами у
лапароскопічній хірургії з метою
максимально безпечного використання
хірургічних енергій;
накладення швів за допомогою
лапароскопічних інструментів;
виконання лапароскопічної
холіцестектомії на біологічному матеріалі
(лабораторні свині) та в клінічних
операційних;
виконання лапароскопічної апендектомії
на біологічному матеріалі (лабораторні
свині) та в клінічних операційних;
виконання лапароскопічного тонкокишкового анастомозу на біологічному
материалі (лабораторні свині) та в
клінічних операційних;
зупинка кровотечі з паренхіми печінки при
лапароскопічних операціях на
біологічному матеріалі.
Ознайомлення з методами резекції
печінки, спленектомії,
панкреодуоденорезекції, резекції шлунку,
герніопластики, деяких видів анастомозів,
резекції кишковика, нефректомії з
використанням різних видів хірургічних
енергій
Матеріально-технічна база курсу:
тренажери-симулятори для лапароскопії,
інструменти та обладнання для
лапароскопічних втручань (лапароскопічна
стійка, високочастотні, плазменні,
ультразвукові хірургічні апарати),
планшети для відпрацювання навичок
роботи із лапароскопічними
інструментами, органокомплекси,
лабораторні свині, клінічні операційні,
можливості трансляції з операційних,
мультимедійні засоби навчання, відеотека,
бібліотека.
15.Опис вимог рівня знань,
володіння темою, навичок,
досвіду учасників до моменту

для початківців
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реєстрації на даний захід (за
потреби)
16.Технічна підтримка (так/ні?). У

ні

разі якщо під час проведення заходу
БПР з оволодіння певними
практичними навичками планується
використання медичних виробів, які
надані дистриб’ютором, Провайдер
розміщує копію угоди, в якій
зазначено шляхи недопущення
виникнення потенційного конфлікту
інтересів та заборону використання
торгової назви медичного виробу

17.Методи оцінювання набутих
знань
18.Код заходу БПР (Реєстраційний

тестування

номер заходу БПР вноситься після
присвоєння Адміністратором)
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