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Куратор курсу: Джуран Богдан Васильович - к.м.н., доц.кафедри урології
НМАПО ім.П.Л.Шупика. https://dievo.clinic/ua/doctors/bogdan-dzhuran
Куратор курсу: Люлько Сергій Володимирович– хірург - уролог, уролог андролог, сексолог, лікар ультразвукової діагностики.
Деталізований навчальний план
ТРЕНІНГ З ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ «СУЧАСНІ
АСПЕКТИ РЕЗЕКТОСКОПІЇ. ТУР»

Місце проведення: ДІЄВО Центр хірургічних рішень (м.Київ, Солом'янський район,
вулиця Володимира Брожка, будинок 112/40).

Ціль курсу:
- Розберемо можливості сучасної резектоскопії при лікуванні патології простати та
сечового міхура (поліпи сечового міхура, гіперплазія простати, неінвазивний рак
сечового міхура).
- Проведемо порівняльний аналіз моно- та бі-полярного (плазмокінетичного)ТУР.
- Визначимо покази та протипокази до даної операції.
- Проведемо розгляд профілактичних прийомів для зниження рівня
інтраопераційних та постопераційних ускладнень.
- В вигляді дискусії пропрацюємо питання лікування ускладнень як
інтраопераційних, так і постопераційних. біологічному матеріалі, асистування в
операційній.
1-й день
09:00-09:30 Реєстрація курсантів.
09:15-10:45 Лекція. Обладнання для супроводження ендоскопічних операцій (візуалізація,
ультразвукові, ретнгенологічні).
10:45-12:30 Операція на сечовому міхурі.
12:30-13:30 Правила розміщення обладнання в операційній. Вимоги до
електропостачання, вентиляції, кондиціонування, електробезпека та рентгенбезпека, під
час виконання ендоскопічних операцій.
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13:30-14:30 Обід
14:30 – 15:30 Ендоскопічний інструментарій: види, особливості конструкції.
15:30- 17:00 Операція: Радикальна простатектомія
2-й день
09:00-09:30 Лекція. Показання та протипоказання до трансуретральних маніпуляцій
09:30-10:00 Лекція. Критерії та умови відбору хворих.
10:00-10:30 Лекція. Види, особливості, укладання при різних видах анестезії.
Особливості інфузійної та антибактеріальної терапії в перед-, та інтраопераційному
періодах в залежності від типу патології. (Доповідь анестезіолога клініки)
10:30-11:00 Перерва на каву-брейк.
11:00-11:15 Можливі анестезіологічні ускладнення та методи боротьби з ними. (Доповідь
анестезіолога клініки)
11:15-11:45 Роль уретроскопії в лікування стриктур уретри різних відділів та протяжності.
11:45-12:00 Лазерні технології та традиційні методи (ТУР, «холодний ніж», лазерна
інцизія, оптичне бужування) в лікуванні патології уретри.
12:00-12:15 ТУР: види, покази, протипокази, особливості та відмінності моно-та
біполярного типу.
12:15-12:30 Перерва на каву-брейк.
12:30-13:30 Перерва на обід.
13:30 -16:00 Операція: Аденома.
3-й день
09:00-09:30 Види хірургічних енергій для ТУР.
09:30-09:45 Теxніка проведення. Особливості підготовки та відбору хворих. Особливості
та відмінності проведення операцій на простаті та сечовому міхурі.
09:45-10:00 Ускладнення ТУР: профілактика, лікування.
10:15-10:45 ТУР поверхневих пухлин сечового міхура: покази, протипокази, особливості
проведення.
10:45-11:00 Перерва на каву-брейк.
11:00-13:00 Робота на тренажері. Практична частина. ТУР пухлини сечового міхура.
13:00-14:00 Перерва на обід.
14:00-16:00 Робота на тренажері. ТУР простати.
16:00-16:30 Підведення підсумків. Тестування.
Після закінчення курсу видається Сертифікат CSI, який включає бали, згідно наказу МОЗ
України від 22.02.2019 № 446.
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
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