TURis Resection, TURis Plasma Vaporization,
NBI Cystoscopy –
втори практически семинар

06 Юли 2012, Търговище
Програма

Еднодневният практически семинар ще се проведе в Отделението
по урология на МБАЛ-Търговище.
Участниците ще имат възможност да наблюдават демонстрации
и да присъстват на лекции, посветени на нови методи за ендоскопска
диагностика и лечение на заболявания на долния уринарен тракт
(доброкачествена простатна хиперплазия, карцином на пикочния мехур)
– TURis резекция, TURis плазма вапоризация и Narrow Band Imaging (NBI)
Cystoscopy, извършвани от специалисти от Катедра Урология и
нефрология на Военномедицинска академия, София.
Броят на участниците е предвиден да бъде малък (до 30 човека), за
да може да се осигури интензивен и ползотворен диалог между обучаеми
и преподаватели, както и пряка възможност за непосредственото им
участие в демонстративните операции и запознаване с възможностите
на различните апарати, инструменти и енергийни източници. Такса за
участие в семинара – 100 лв. Първите 30 човека заявили желание и
превели таксата за участие ще бъдат включени в семинара.
За контакти и допълнителна информация:
"МБАЛ - Търговище" АД
гр. Търговище 7700
кв. "Запад", бул."Сюрен" 1
д-р Светулков: 0888 725226; 0601 / 64868; 0601 / 68555;
e-mail: mbal_ trg@mail.bg; dr_svetulkov@mail.bg
Таксата за участие в семинара се заплаща чрез банков превод по
следната банкова сметка:
IBAN - BG13CECB97901046802900
BIC - CECBBGSF
Банка – ЦКБ АД
Получател – „МБАЛ – Търговище” АД

Програма
06 юли 2012 г.
09.00 – 14.00

Демонстративни операции

TURis резекция при доброкачествена простатна хиперплазия
Кафе пауза
Narrow Band Imaging (NBI) цистоскопия и TURis резекция и вапоризация
при неинвазивен карцином на пикочния мехур
Кафе пауза
TURis вапоризация при доброкачествена простатна хиперплазия

14.00 – 15.00

Обяд

15.00 – 17.00

Лекции

И. Салтиров - “Narrow Band Imaging (NBI) Cystoscopy, TURis Resection и
TURis Plasma Vaporization – нови перспективи в ендоурологичната
диагноза и лечение на неинвазивния карцином на пикочния мехур и
доброкачествената простатна хиперплазия.”
Кафе пауза
А. Тодоров – “OLYMPUS – апаратура и ендоскопи за Narrow Band
Imaging (NBI) Cystoscopy, TURis Resection и TURis Plasma Vaporization.”

TURis Plasma Vaporization

