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Обща информация за симпозиума
Място на провеждане
Официален език
Регистрационно бюро

Пленарните сесии се провеждат в Хотел Хилтън София.
Официалният език на симпозиума е Български с осигурен симултанен превод
български-английски и английски-български.
Регистрационното бюро е отворено на:
23 април , Четвъртък, 08.00 – 17.00 ч.
24 април, Петък, 08.00 – 10.00 ч.

Конгресен бадж

Достъпът до пленарните сесии и изложбата се извършва след задължително
представяне на конгресен бадж с името на участника

Модерирана постерна
сесия

Постерите се представят в електронен формат на TV екран по време на двата
дни на симпозиума. Презентиращите автори представят 2-3 минути устна презентация на постера по време на модерираната постерна сесия.

Изложба
Изложбата е отворена на:
Кафе паузи и обяд

Изложбата се провежда във фоайето на Хотел Хилтън.
23 април, Четвъртък, 08.00 – 18.00 ч.
24 април, Петък, 08.00 – 17.00 ч.
По време на симпозиума са осигурени кафе паузи за участниците съгласно
графика на научната програма. Обядът се провежда в ресторант „Сезони”, Хотел Хилтън.

Symposium Information
Meeting’s Venue Symposium sessions are being held at the Hilton Hotel Sofia located in the center
of the city.
Official Language The official language of the meeting is Bulgarian with provided English-Bulgarian
simultaneous translation.
Registration Desk Working April 23, Thursday, 08.00 – 17.00
Times & Hours April 24 Friday 08.00 – 10.00
Name Badges Attendees and guests must wear their name badges at all times in order to attend
the plenary sessions and exhibition.
Moderated Poster Session Posters are being presented as e-posters on TV screen during the days of the
symposium. Poster presenters are required to give a 2-3 min oral presentation of
their poster during the moderated poster session.
Exhibition The exhibition is being held in the foyer of Hilton Hotel .
Exhibition opening hours: April 23, Thursday, 08.00 – 18.00
April 24, Friday
Coffee breaks and lunch According to scientific program, coffee break service is given. Lunches are being
held in the “Seasons” restaurant at Hilton Hotel.
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Програма / Program

6ти Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”
Научна програма
23 Април 2015
08.00 - 08.30

08.30 - 11.00

08.30 - 08.45

08.45 - 09.10

09.10 - 09.30

09.30 - 09.50

09.50 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 13.00

11.30 - 11.50

(МЕТ) при бъбречна колика и камък в
уретера
А. Тринчиери (IT)

ОТКРИВАНЕ
Н. Петров (ВМА), И. Салтиров (Организационен комитет), К. Сарика (EULIS),
Д. Младенов (БДЕ)
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ I –
Съвременни методи за диагностика и лечение на уролитиаза
Модератори: Д. Младенов (BG), И.Салтиров (BG), К. Сарика (TR), П.Гевлет (RO), Е.
Александреску (RO)
2015 година - 30 години от първата PCNL
във ВМА и 15 години от създаването на
Клиника по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия в Катедра урология и
нефрология на ВМА.
И. Салтиров (BG)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Място на перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) в съвременното лечение
на уролитиазата
И. Салтиров (BG)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Влияние на развитието на медицинските
технологии върху методите, резултатите и
безопасността при хирургичното лечение
на уролитиазата
Сарика (ТR)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Семиригидна и флексибилна уретероскопия при лечение на камъни в уретера
- възможности показания, резултати
П. Гевлет (RO), Е. Александреску (RO)
LIVE SURGERY СЕСИЯ I
PCNL в положение по корем
(Standard or Mini Perc)
А. Сколарикос (GR), И. Салтиров (BG), К.
Петкова (BG)
КАФЕ ПАУЗА
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ II - Съвременни
методи за диагностика и лечение
на уролитиаза
Модератори: А.Тринчиери (IT), А.Хинев
(BG), М.Цветков (BG), О.Савов (DE)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Медикаментозна експулсивна терапия

11.50 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.40

14.00 - 14.20

14.20 - 15.00

15.00 - 15.20

15.20 - 15.40

15.40 - 16.00
16.00 - 18.00

16.00 - 18.30
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LIVE SURGERY СЕСИЯ II
URS - semirigid – flexible (RIRS)
К. Сарика (TR), И. Салтиров (BG),
К.Петкова (BG)
ОБЯД
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ III Съвременни методи за диагностика и лечение на уролитиаза
Модератори: A.Мюслюманоглу (TR),
А. Папацорис (GR),
А. Сколарикос (GR), Х. Куманов (BG)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Образна диагностика при уролитиаза съвременни стандарти и възможности за
определяне на терапевтична стратегия за
хирургично лечение
А. Папацорис (GR)
STATE OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Метаболитен синдром и уролитиаза –
възможна ли е профилактика и намаляване на процента рецидиви при уролитиаза
А. Сколарикос (GR)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
SWL–методи за подобряване на резултатите и избягване на усложнения
A.Мюслюманоглу (TR)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Лъчево натоварване и защита на екипа и
пациента при ендоурологични операции
на горния уринарен тракт
С. Аврамова-Чолакова (BG)
КАФЕ ПАУЗА
МОДЕРИРАНА ПОСТЕРНА И ВИДЕО
СЕСИЯ
Модератори: И.Дечев (BG), К.Давидов (BG),
Н. Колев (BG), С.Николов (BG)
HANDS-ON-TRAINING СЕСИЯ
Stone surgery/TUR in saline
Преподаватели: TUR in saline – Ц.Петков
(BG), Г. Георгиев (BG)
Stone surgery – А. Папацорис (GR),
В. Марияновски (BG)
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18.00 - 18.30

18.30 - 19.00

СИМПОЗИУМ
Модератори: Д. Младенов (BG), И. Салтиров (BG), Н. Колев (BG)
Резултати от мултицентрово съпоставително наблюдение на ефективността и
безопасността на Neorenal Forte при пациенти с уролитиаза
И. Салтиров (BG)
Спонсориран от Neopharm
СИМПОЗИУМ
Модератори: Д. Младенов (BG), И. Салтиров (BG), Н. Колев (BG)
Медикаментозна терапия на СДПП
при мъже
Н. Колев (BG)
Спонсориран от Astellas

08.50 - 09.10

09.10 - 09.30

09.30 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 13.00

STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Съвременни ендоскопски методи за диагностика на туморите на пикочния мехур
(NBI, PDD, SPIES) – принципи, характеристики, възможности, резултати
С. Гианакопоулос (GR)

11.50 - 13.00

LIVE SURGERY СЕСИЯ IV
NBI цистоскопия. Биполярна TURis резекция резекция на неинвазивен тумор на
пикочния мехур
Ц. Петков (BG), А. Папацорис (GR)
ОБЯД
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ VI
Образни методи и насочена простатна
биопсия за подобряване на диагностиката на простатния карцином
Модератори: А. Хинев (BG), К. Давидов
(BG), О. Савов (DE), О. Станков (МК)
LIVE SURGERY СЕСИЯ V
MRI/US fusion биопсия на простатата
К. Петкова (BG), И. Салтиров (BG)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
MRI/Ultrasound fusion биопсия на простатата за подобряване на диагностиката на
простатния карцином
О.Савов (DE)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
HistoScanning™ TT биопсия на простатата
за детекция и локализация на карцинома
на простатата
А. Хинев (BG)
КАФЕ ПАУЗА
HANDS-ON-TRAINING СЕСИЯ
Stone surgery/TUR in saline
Преподаватели: TUR in saline –
Ц. Петков (BG), Г. Георгиев (BG)
Stone surgery – С. Ставридис (МК),
В. Марияновски (BG)
ДИСКУСИЯ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Представя: И. Салтиров (BG)
Коментар: А. Хинев (BG), Д. Младенов (BG),
И. Дечев (BG),
К. Давидов (BG), Н. Колев (BG),
С. Николов (BG)
ЗАКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА

13.00 - 14.00
14.00 – 15.40

24 Април 2015
08.30 - 11.00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ IV
Ендоурологично лечение на BPH
Отстъпва ли ТURP, като “златен стандарт”,
пред трансуретралната енуклеация на
простатата?
Модератори: Д. Башич (RS), М.Синк (UK), П.
Панчев (BG), С. Николов (BG),
С. Ставридис (MK)
08.30 - 08.50

11.30 - 11.50

14.00 – 15.00

15.00 – 15.20

STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Holmium:YAG лазерната енуклеация на
простатата (HоLEP) – стандарт за енуклеационна трансуретрална техника при
оперативното лечение на BPH
М. Синк (UK)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Биполярна TURis (plasma) резекция и
енуклеация на простатата
С. Николов (BG)
STATE-OF-THE ART ЛЕКЦИЯ
Развитие на лазерната хирургия за лечение на ДПХ
Д. Башич (RS)
LIVE SURGERY СЕСИЯ III
Holmium:YAG лазерна енуклеация на
простатата (HоLEP)
М.Синк (UK), Ц. Петков (BG)
КАФЕ ПАУЗА
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ V – Ендоурологичнa
диагностика и лечение на неинвазивни
тумори на пикочния мехур
Модератори: И. Дечев (BG), Й. Хаджи-Джокич (RS), М. Пенев (MK),
П. Симеонов (BG), С. Гианакопулос (GR)

15.20 - 15.40

15.40 - 16.00
16.00 - 18.00

16.00 – 16.40

16.40 – 17.00
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6th Meeting “Endourology and Minimally Invasive Surgery”
Scientific Programme
April 23rd 2015

13.00 - 14.00

LUNCH

08.00 - 08.30

WELCOME AND INTRODUCTION
N. Petrov (MMA), I. Saltirov (Organizing committee), K. Sarica (EULIS),
D. Mladenov (BAE)

14.00 - 15.40

PLENARY SESSION III - Contemporary Diagnostic and Treatment Methods of Urolithiasis
Moderators: A. Müslümanoglu (TR), A. Papatsoris (GR), A. Skolarikos (GR), H. Kumanov (BG)

08.30 - 11.00

PLENARY SESSION I – Contemporary Diagnostic and Treatment Methods of Urolithiasis
Moderators: D. Mladenov (BG), I.Saltirov (BG),
K. Sarica (TR), P. Geavlete (RO), E. Alexandrescu (RO)

14.00 - 14.20

STATE-OF-THE ART LECTURE
Imaging in urolithiasis – evolving concepts
and impact on treatment decision-making
A. Papatsoris (GR)

08.30 - 08.45

2015 - 30 years since the first PCNL procedure
in MMA and 15 years since the formation of
the Clinic of Endourology and SWL at the Department of Urology and Nephrology at MMA
I. Saltirov (BG)

14.20 - 15.00

STATE OF-THE ART LECTURE
Metabolic syndrome and urolithiasis – prevention of recurrent stone formation
A. Skolarikos (GR)

15.00 - 15.20

STATE-OF-THE ART LECTURE
The place of percutaneous nephrolithotomy
(PCNL) in the contemporary treatment of
urolithiasis
I. Saltirov (BG)

STATE-OF-THE ART LECTURE
Update on SWL- improving outcomes and
avoiding complications
A. Müslümanoglu (TR)

15.20 - 15.40

STATE-OF-THE ART LECTURE
Advancing technologies and their impact on
the surgical treatment of urolithiasis
K. Sarica (ТR)

STATE-OF-THE ART LECTURE
Raditation exposure and radiation safety in
upper urinary tract endourology
S. Avramova-Cholakova (BG)

15.40 - 16.00

COFFEE BREAK

16.00 - 18.00

STATE-OF-THE ART LECTURE
Semirigid and flexible ureteroscopy in the
treatment of ureteral stones
P. Geavlete (RO), E. Alexandrescu (RO)

16.00 - 18.30

MODERATED POSTER AND VIDEO SESSION
Moderators: I. Dechev (BG), K. Davidov (BG),
N.Kolev (BG), S. Nikolov (BG)
HANDS-ON-TRAINING SESSION
Stone surgery/TUR in saline
Tutors: TUR in saline – T. Petkov (BG), G. Georgiev (BG)
Stone surgery – A. Papatsoris (GR), V. Mariyanovski (BG)

08.45 - 09.10

09.10 - 09.30

09.30 - 09.50

09.50 - 11.00

LIVE SURGERY SESSION I
PCNL in prone position (Standard or Mini
Perc), A. Skolarikos (GR), I. Saltirov (BG), K. Petkova (BG)

11.00 - 11.30

COFFEE BREAK

11.30 - 13.00

PLENARY SESSION II - Contemporary Diagnostic and Treatment Methods of Urolithiasis
Moderators: A. Hinev (BG), A. Trinchieri (IT), M.
Tsvetkov (BG), O. Savov (DE)

11.30 - 11.50

STATE-OF-THE ART LECTURE
Medical expulsive therapy (МЕТ) in the management of renal colic and ureteral stones ,
A. Trinchieri (IT)

11.50 - 13.00

LIVE SURGERY SESSION II
URS - semirigid – flexible (RIRS)
K. Sarica (TR), I. Saltirov (BG), K. Petkova (BG)
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18.00 - 18.30

SYMPOSIUM
Moderators: D. Mladenov (BG), I. Saltirov (BG),
N. Kolev (BG)
Results of a multicentric comparative study of
the efficacy and safety of Neorenal Forte in
urolithiasis patients, I. Saltirov (BG)
Sponsored by Neopharm

18.30 - 19.00

SYMPOSIUM
Moderators: D. Mladenov (BG), I. Saltirov (BG),
N. Kolev (BG)
Medical therapy of male LUTS
N. Kolev (BG)
Sponsored by Astellas

ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ / SUPPLEMENTS

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

April 24th 2015
08.30 - 11.00

PLENARY SESSION IV – Endourologic treatment of BPH Is the “gold standard” ТURP at
risk of being replaced by transurethral enucleation of the prostate?
Moderators: D. Basic (RS), M. Cynk (UK), P.
Panchev (BG), S. Nikolov (BG),
S. Stavridis (MK)

08.30 - 08.50 STATE-OF-THE ART LECTURE
Is Holmium:YAG laser enucleation of the
prostate (HоLEP) becoming the standard of
care in the transurethral enucleation techniques for BPH?
M. Cynk (UK)
08.50 - 09.10

09.10 - 09.30

STATE-OF-THE ART LECTURE
Bipolar TURis (plasma) resection and enucleation of the prostate
S. Nikolov (BG)

14.00 – 15.00

LIVE SURGERY SESSION V
MRI/US fusion targeted prostate biopsy
K. Petkova (BG), I. Saltirov (BG)

15.00 – 15.20

STATE-OF-THE ART LECTURE
MRI/US fusion targeted prostate biopsy: a
novel technology for prostate cancer detection
O. Savov (DE)

15.20 - 15.40

STATE-OF-THE ART LECTURE
HistoScanning™ TT guided prostate biopsy:
a new diagnostic modality for the detection
and location of prostate cancer
A. Hinev (BG)

15.40 - 16.00

COFFEE BREAK

16.00 - 18.00

HANDS-ON-TRAINING SESSION
Stone surgery/TUR in saline
Tutors: TUR in saline – T. Petkov (BG), G. Georgiev (BG)

STATE-OF-THE ART LECTURE
Advances in laser surgery for BPH
D. Basic (RS)

09.30 - 11.00

LIVE SURGERY SESSION III
Holmium:YAG laser enucleation of the prostate (HоLEP)
M. Cynk (UK), T. Petkov (BG)

11.00 - 11.30

COFFEE BREAK

11.30 - 13.00

PLENARY SESSION V – Endourologic diagnosis and treatment of non-muscle invasive
bladder cancer
Moderators: I. Dechev (BG), J. Hadzi-Djokic
(RS), M. Penev (MK),
P. Simeonov (BG), S. Giannakoppoulos (GR)

11.30 - 11.50

STATE-OF-THE ART LECTURE
Contemporary diagnostic methods for
non-muscle invasive bladder cancer (NBI,
PDD, SPIES)
S. Giannakoppoulos (GR)

11.50 - 13.00

LIVE SURGERYSESSION IV
NBI cystoscopy. Bipolar TURis resection of
non-muscle invasive bladder cancer
T. Petkov (BG), A. Papatsoris (GR)

13.00 - 14.00

LUNCH

14.00 – 15.40

PLENARY SESSION VI
Improving detection of prostate cancer:
imaging-guided targeted prostate biopsy
Moderators: A. Hinev (BG), K. Davidov (BG),
O. Savov (DE), O. Stankov (MK)

Stone surgery – S. Stavridis (МК), V. Mariyanovski (BG)
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16.00 – 16.40

CLINICAL CASES DISCUSSION
Presenter: I. Saltirov (BG)
Panel: A.Hinev (BG), D. Mladenov (BG), I. Dechev (BG), K. Davidov (BG),
N. Kolev (BG), S. Nikolov (BG)

16.40 – 17.00

CLOSING REMARKS

Модерирана постерна сесия / Moderated poster and video session

Модерирана постерна и видео сесия / Moderated poster and video session
601. Уретерореноскопията като диагностичен
метод при макроскопска хематурия от
горните пикочни пътища
Б. Младенов, B. Марияновски, Р. Добриков

stones 20-30 mm
I.Saltirov, K. Petkova

605. Ендоскопска комбинирана интраренална
хирургия в Galdakao-модифицирана
позиция на пациента в сравнение
с перкутанна нефролитотрипсия в
положение по корем при пациенти с BMI
≥ 25 kg/m2
К. Петкова, И. Салтиров

Ureterorenoscopy for the diagnosis of
macroscopic hematuria originating from the
upper urinary tract
B. Mladenov, V. Mariyanovski, R. Dobrikov

602. Екстракорпорална литотрипсия срещу
ретроградна уретероскопия при лечение
на конкременти в дистална и средна
трета на уретера
И. Салтиров, К. Петкова, О. Гъцев, Ц.
Петков

Endoscopic combined intrarenal surgery
in Galdakao-modified Valdivia position
of the patient compared to percutaneous
nephrolithotomy in the prone position for
patients with BMI ≥ 25 kg/m2
K. Petkova, I.Saltirov

Comparative study of shockwave lithotripsy
versus retrograde ureteroscopy for the
management of proximal ureteral stones ≤
15 mm
I.Saltirov, K. Petkova, O. Gatsev, T. Petkov

606. Ендоскопска комбинирана интраренална
хирургия в Galdakao-модифицирана
позиция на пациента в сравнение
с перкутанна нефролитотрипсия в
положение по корем при пациенти с
коралиформена бъбречна литиаза
К. Петкова, И. Салтиров

603. Aнализ на резултати след флексибилна
лазерна литотрипсия на малки и
големи интраренални конкременти –
моноцентричен двугодишен опит
С.Вълканов , И.Вълканов, И.Дечев,
Н.Матева, И. Лилянов, В. Иванов, С.Пенев

Endoscopic combined intrarenal surgery
in Galdakao-modified Valdivia position
of the patient compared to percutaneous
nephrolithotomy in the prone position for
patients with staghorn kidney stones
K. Petkova, I.Saltirov

Results of flexible laser lithotripsy of renal
stones of small and large size – multicentric
two-year experience
S. Valkanov, I. Valkanov, I. Dechev, N. Mateva,
I. Liliyanov, V. Ivanov, S. Penev

607. Диагностиката на рака на простатата
в антериорния ареал чрез ТРУС и
фузиониране на мултипараметрична
магнитно-резонансна томография
О. Савов, Д. Младенов, В. Младенов,
М. Цветков

604. Минимално инвазивна перкутанна
нефролитотомия в сравнение с
ретроградна интраренална хирургия
при конкременти в бъбрека
с размери 20-30 mm
И. Салтиров, К. Петкова

TRUS-guided multiparametric magnetic
resonance imaging fusion biopsy for the
diagnosis of anterior prostate carcinoma
O. Savov, D. Mladenov, V. Mladenov,
M. Tsvetkov

Retrograde intrarenal surgery compared
to minimally invasive percutaneous
nephrolithotomy for the treatment of renal
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608. Urolift – минимлно инвазивна методика
за лечение на симптомите на уриниране,
предизвикани от доброкачествена
простатна хиперплазия
И. Донков, К. Бонев, Д. Орманов

611. Лъчево натоварване на персонала
в реално време при перкутанна
нефролитотрипсия и уретерореноскопия
с интралуминална литотрипсия
Ю. Христова-Попова, А. Загорска, И.
Салтиров, К. Петкова, С. АврамоваЧолакова

Urolift – minimally invasive treatment of
patients with lower urinary tract symptoms
due to benign prostatic hyperplasia
I.Donkov, K. Bonev, D. Ormanov

Real time radiation dose to staff during
percutaneous nephrolithotomy and
ureterorenoscopy with intraluminal
lithotripsy
Y. Hristova-Popova, A. Zagorska, I. Saltirov, K.
Petkova, S. Avramova-Cholakova

609. Eнуклеация на простатна жлеза
посредством зелен лазер (GLEP)
Ф. Гомес Санча, A. Боцевски, Ю.Коцев, Г.
Георгиев
Greenlight laser enucleation of the prostate
(GLEP)
F. Gomez-Sancha, A. Botsevski, Y. Kotsev, G.
Georgiev

610. Трансуретрална en block биполярна
енуклеация на папиларен карцином на
пикочния мехур – клиничен случай
К. Давидов, Е. Попов
Transurethral bipolar en block enucleation of
papillary carcinoma formation - case report
video presentation
K. Davidoff, A. Popov
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Обществото ни се променя – вече живеем по-дълго.
До 2030 г. броят на хората на възраст над 65 години
ще се удвои. Заедно с него ще нарасне и нуждата от
медицински грижи, а това ще доведе до натоварване
на здравната система.
Решението на този проблем е ранното откриване
на заболяванията и ефективното управление на
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иновативната медицинска техника, предлагаща нови
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съобразено лечението на пациента. Това увеличава
шансовете за оздравяване, което да бъде постигнато
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Отговорите за устойчиви здравни грижи съществуват,
а времето да поемем по нов път е сега. Защото
утрешният свят се нуждае от нашите отговори още
днес.
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Уретерореноскопията като диагностичен
метод при макроскопска хематурия от
горните пикочни пътища
Въведение: Макроскопската хематурия е една от най-честите прични за посещения на пациенти в спешна урологична амбулатория. Урологичната масивна хематурия може
да бъде причинена от възпаления, конкременти, травми, доброкачествени и злокачествени образувания. Проблемът за
диагностиката на т.нар. „есенциална“ хематурия, при която с
конвенционалните методи на изследване, не се установява
източник на кървене от горните пикочни пътища, стои от
десетилетия. С въвеждането на нови диагностични технологии, включващи образни и инструментални методи, делът
на „есенциалната“ хематурия, намалява.
Цели и задачи: Целта на проучването бе да се изследва и
установи диагностичната стойност на уретерореноскопията при хронична „есенциална хематурия“ от горните пикочни пътища, като се сравни специфичността и чувствителноста на метода с тези на венозната и СТ / MRI / урография.
Материали и методи: За период от 2 години проспективно
бяха проследнени 173 пациента, хоспитализирани в Клиниката по повод на макроскопска хематурия. Всички пациенти
бяха изследвани с ехография, обзорна рентгенография на
бъбреци , уретери и пикочен мехур и цистоскопия. При 17 от
пациентите беше изключена патология от долните пикочни
пътища и цистоскопски се установи кървене от уретерален
остиум/остиуми, но диагноза с изброените методи не можа да
се постави. При тези пациенти се извършиха последователно
венозна урография и/или СТ урография, а при пациентите с
повишени стойности на креатинин се извърши MRI урография.
Образните изследвания бяха последвани от ригидна уретерореноскопия. Получените резултати бяха анализирани.
Резултати: От изследваните 17 пациента, при 8 бяха като

Б. Младенов, B. Марияновски, Р. Добриков
Клиника по обща и спешна урология,
УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, София, България

причина за хематурията беше диагностициран туморен
процес на горния уринарен тракт, при 3-ма рентген негативна литиаза, ерозираща съд, при 3-ма хемангиомни изменения или кървяща бенигнена лигавица и при 1 пациент
артерио-венозна фистула. При 2-ма пациенти не беше установена при§ина за хематурията.
При 10 пациента се постави диагноза с метода на венозната
урография, която се потвърди с другите използвани методи
(чувствителност 58,8%, специфичност 77,4%). И двата показателя бяха по-вискоки за случаите с уротелен карцином на пиелон или уретер (съответно 68,2% и 85,3%). За CT и MRI урографията, общо чувствителността на методите за откриване
на патология беше 85,6%, а специфичността 92,7%. Не се намери статистически значима разлика между възмжността за
диагноза на двата метода (p=0,075). При метода на уретерореноскопията се установиха чувствителност и специфичност
в 95%, като в 2 от случаите диагнозата беше потвърдена и с
хистологичен резултат от взета биопсия по време на изследването. Значими усложнения при извършването на диагностичната уретерореноскопия не бяха наблюдавани.
Заключение: Уретерореноскопията е полезен и сравнително безопасен диагностичен метод. В нашето изследване
той показа най-висока специфичност и чувствителност при
изследване на пациенти при кървене от горния уринарен
тракт, недиагностицирано със стандартните методи за образна диагностика. С ендоскопското изследване могат да се
отдиференцират доброкачествени от злокачествени лезии
под визуален контрол, като в допълнение методът позволява хистологична диагноза с биопсия. Процедурата дава
потенциална възможност и за терапевтична хемостаза.

602

Екстракорпорална литотрипсия срещу
ретроградна уретероскопия при лечение на
конкременти в дистална и средна трета на
уретера
Въведение и цел: Ретроградната уретероскопия (URS) е
метод на избор в лечението на конкременти в дистална и
средна трета на уретера. Екстракорпоралната литотрипсия (SWL) е предпочитан метод в някои центрове, поради
по-малката си инвазивност, въпреки по-малката си ефективност спрямо URS. Изборът на терапевтичен метод се опре-

И. Салтиров, К. Петкова, О. Гъцев, Ц. Петков
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия - София

деля от множество фактори, като размер, химичен състав и
локализация на конкремента, давност и степен на обструкцията на горния уринарен тракт, анатомични аномалии и
особености, придружаващи заболявания и др. Целта на това
ретроспективно проучване е да се сравни ефективността и
безопасността на ретроградната уретероскопия и екстра-
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корпораланата литотрипсия за лечение на конкременти в
дистална и средна трета на уретера.
Материал и методи: Ретроспективното проучване обхваща периода януари 1987 – октомври 2012 година и включва общо 2524 манипулации – 2180 URS (86,4%) и 344 SWL
(13,6%). Направи се сравнителен анализ на ефективността
на процедурите, необходимостта от повторно лечение и
допълнителни процедури, честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати: Не се установиха статистически значими разлики
между двете групи пациенти в средния размер на конкрементите, степента на хидронефроза и наличието на рецидивна уролитиаза. Пациентите, лекувани с URS имаха сигнификантно по-висока честота на предоперативна афункция
на засегнатия бъбрек (14,9% срещу 3,8%; р<0.001), предоперативна бъбречна недостатъчност (4,3% срещу 0,3%;

р=0.000) и предоперативна уроинфекция (17,6% срещу 2,9%;
р=0.000). Ефективността на метода след една процедура
беше 93,2% в URS-групата и 63,1% в SWL-групата (р=0.000).
Честотата на повторно лечение и на допълнителни процедури беше сигнификантно по-висока в SWL-групата (15,7%
срещу 2,8%; p=0.0000 и 7,3% срещу 0,3%; p=0.000). Честотата
на постоперативните усложнения беше, съответно 5,2% за
SWL и 6,8% за URS (р = 0.319).
Заключение: Резултатите от това ретроспективно проучване показват, че URS и SWL са високо ефективни и безопасни
терапевтични процедури за лечение на конкременти в дистална и средна трета на уретера. В настоящето проучване,
URS е съпроводена със сигнификантно по-висока ефективност и по-нисък процент повторно лечение и допълнителни процедури в сравнение със SWL.
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Aнализ на резултати след
флексибилна лазерна
литотрипсия на малки и големи
интраренални конкременти –
моноцентричен двугодишен опит

С.Вълканов1 , И.Вълканов1, И.Дечев2, Н.Матева3, И. Лилянов1, В.
Иванов1, С.Пенев1
УМБАЛ „ Каспела”, Клиника по урология, Пловдив
УМБАЛ „Свети Георги”, Клиника по урология, Катедра по урология, Медицински университет, Пловдив
3
Катедра Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, Факултет по Обществено здраве , Медицински
университет, Пловдив
1
2

Въведение: В процеса на динамично развитие и модернизиране на съвременната урология , приложението на флексибилната уретероскопия става все по-популярно , поради
нейната атравматичност , диагностична и лечебна ефективност . Добрите лечебни резултати превръщат този минимално инвазивен метод в първа линия на лечение на уролитиазата в развитите държави и техните водещи центрове .
Цел: Да се сравнят резултатите след флексибилна лазерна
литотрипсия на единични конкременти до 10 мм и такива с
размери между 10-20 мм с интраренална локализация .
Материали и методи: За период от 2 години (2013 -2014
г.) в урологична клиника на УМБАЛ -Каспела 48 пациенти претърпяха флексибилна уретерореноскопия (fURS) с
лазерна литотрипсия . Интрареналните конкременти бяха
стратифицирани в две групи : група А до 10 мм (29 пациенти) и група Б - 10 – 20 мм (19 пациенти ) .В 68 % от конкрементите е имало предхождаща еднократна или многократна ЕЛПК , без постигане на пълна дезинтеграция на
камъка т.е. (фрагменти под 2 мм и тяхната спонтанна евакуация). Всички пациенти бяха диагностицирани след вензона
урография или КАТ на ПОС . Опертивните интервенции бяха

извършени под обща или епидурална анестезия с флексибилен уртерореноскоп Flex 2 на (Karl Storz) и 20 W Holmium
YAG лазер ( Karl Storz Calcusplit,Germany).Бяха анализирани
средните показатели : връзката между размера на конкремента и степента на дезинтеграция , оперативното време
и интра- и постоперативни усложнения (интраоперативно
кървене, перфорация, постоперативна уринарна инфекция,
фебрилитет и травми ) .
Резултати: Средната възраст на проучвания клиничен
контингент показа достоверна разлика между двете групи ( група А 58.2 срещу група Б 50.4 , р =0.0209). Степента
на пълна дезинтеграция 93.1 % срещу 68.7 %), оперативно
време (65 ± 6.7 мин срещу 79 ± 8.3 мин) и постоперативните усложнения (20.7% срещу 31.8%) са съпоставими за
двете групи .
Заключение: Според нашите данни fURS/лазерна литотрипсия на единични интраренални конкременти до 20 мм е
сигурен, минимално инвазивен и с висок процент на успеваемост ендоскопски метод. Въпреки постигане на висока
степен на дезинтеграция като цяло fURS е адекватен метод
за лечение при избрани пациенти .
14
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Минимално инвазивна перкутанна
нефролитотомия в сравнение с
ретроградна интраренална хирургия
при конкременти в бъбрека с размери
20-30 mm
Материал и методи: Извърши се проспективно нерандомизирано проучване, включващо 43 пациенти с конкременти 20-30 mm в периода Януари 2014 – Август 2014 година. При 23 пациенти беше извършена mini-perc, а при
20 – RIRS. Оперативната техника на mini-perc включваше
перкутанен достъп през 18 Fr Amplatz шафт с 14 Fr нефроскоп, а на RIRS – ретрограден трансуретрален достъп през
11/13 Fr уретерален шафт за достъп с 8.4 Fr флексибилен
уретерореноскоп. Дезинтеграцията на конкрементите се
извършваше с Holmium:YAG лазер (365 и200 μ светловоди).
Данните за предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на операцията, оперативното време и
честотата на интра- и постоперативните усложнения бяха
проспективно сравнени. Проследяването на пациентите
включваше оценка на наличието на остатъчни фрагменти
> 4 мм на 1ви следоперативен ден и 3ти следоперативен месец.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в двете групи. Не се установиха сигнификантни разлики в средния размер и повърхност на
конкрементите между mini-perc и RIRS групата (съответно,
22.1±3.9 mm срещу 22.2±3.5 mm, p=0.952; и 332.4±145.3

И. Салтиров, К. Петкова
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия - София

срещу 260.4±113.5 mm2, p=0.081). Ефективността след една
процедури беше 91.3% за mini-perc групата и 65.0% за RIRS
групата (p=0.040). 3 пациенти от RIRS групата (15%) бяха
подложени на SWL на резидуални фрагменти и 2 пациенти
(10%) – на втора сесия RIRS. Ефективността на 3ти постоперативен месец беше 95.7% за mini-perc групата и 85.0% за RIRS
групата (p=0.252). Оперативното време беше сигнификантно по-дълго в RIRS групата (84.1±13.9 min срещу 50.5±10.9
min; p=0.000). Средният постоперативен спад на Hb беше
сигнификантно по-висок в mini-perc групата (9.5±4.6 g/l срещу 3.8±1.9 g/l; p=0.000), без необходимост от хемотрансфузия при нито един пациент. Усложнения от Clavien степен I-II
бяха наблюдавани при 13% от пациентите в mini-perc групата и при 15% - в RIRS групата (p=0.976).
Заключение: Резултатите от това проспективно проучване
предполагат, че mini-perc и RIRS са ефективни и безопасни
методи за лечение на конкременти в бъбрека с размери
20-30 mm. Въпреки, че mini-perc е с по-висока ефективност
след една процедура, RIRS е приемлива алтернатива на
PCNL при лечението на селектирани пациенти с големи по
размер бъбречни конкременти.
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Ендоскопска комбинирана интраренална
хирургия в Galdakao-модифицирана позиция
на пациента в сравнение с перкутанна
нефролитотрипсия в положение по корем
при пациенти с BMI ≥ 25 kg/m2
Резюме: Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е „златния стандарт” в лечението на конкременти
в бъбрека с размер над 20 мм. Нарастващата честота на обезитет в световен мащаб и повишената честота на уролитиаза при тези пациенти поставя предизвикателства в минимално-инвазивното им лечение. Galdakao-модифицираната
позиция на пациента (GMSV) дава възможност за извършване на ендоскопска комбинирана интраренална хирургия
(ECIRS) и предоставя анестезиологични предимства, особено при пациенти с придружаващи заболявания и висок
анестезиологичен риск. Целта на настоящето проучване е
да се направи сравнителен анализ на ефективността и без-

К. Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия - София

опасността на ECIRS в в GMSV позиция в сравнение с PCNL
в положение на пациента по корем при пациенти с ВМI ≥
25 kg/m2.
Материал и методи: Извърши се проспективно нерандомизирано проучване, включващо 187 пациенти с 191 бъбречни единици, при които са извършени 34 (17,8%) ECIRS
процедури и 157 (82,2%) PCNL в положение по корем за
периода Май 2011 година – Май 2014 година в Катедра Урология и нефрология на Военномедицинска академия – София. Проспективно се анализираха и сравниха данните за
размер и положение на конкрементите, ефективността на
15
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операцията, оперативното време и честотата на интра- и
постоперативните усложнения.
Резултати: Сравнителният анализ на предоперативните
характеристики на пациентите с висок BMI в двете групи
показа висока честота на рецидивна уролитиаза и повишен
предоперативен анестезиологичен риск в тази популация
пациенти. Пациентите от ECIRS-групата имаха сигнификантно по-висок индекс на телесна маса (BMI) в сравнение с
групата, оперирани в положение по корем (31,4±7,1 срещу
27,1±2,5 kg/m2; p=0,001). Средното оперативно време беше
сигнификантно по-кратко в групата, оперирани в положение по корем (51,8±12,2 срещу 66,8±14,1 мин; p<0,001).

Ефективността след една процедура беше по-ниска в
ECIRS-групата, без да достигне статистическа значимост
(82,4% срещу 89,2%; p=0,268). Не се установиха статистически значими разлики в честотата на интра- и постоперативните усложнения между двете групи (съответно, р=0,380 и
р=0,745).
Заключение: Резултатите от това проспективно проучване
предполагат, че ECIRS в GMSV положение при пациенти с
BMI ≥ 25 kg/m2 е с резултати, сравними със стандартната
PCNL без статистически значими разлики в ефективността
и безопасността, при избягване на потенциалните усложнения от положението по корем.
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Ендоскопска комбинирана интраренална
хирургия в Galdakao-модифицирана позиция
на пациента в сравнение с перкутанна
нефролитотрипсия в положение по корем
при пациенти с коралиформена бъбречна
литиаза
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL)
е методът на избор за лечение на коралиформена бъбречна литиаза, поради по-малката си инвазивност спрямо
класическата отворена бъбречна хирургия и по-високата
си ефективност, сравнена с екстракорпоралната литотрипсия. Целта на настоящето проучване е да се направи
сравнителен анализ на ефективността и безопасността
на ендоскопската комбинирана интраренална хирургия
в Galdakao-модифицирана позиция на пациента по гръб
(ECIRS) в сравнение с PCNL в положение на пациента по
корем при пациенти с коралиформени конкременти в бъбрека.
Материал и методи: Извърши се проспективно нерандомизирано проучване, включващо 143 пациенти с 147 бъбречни единици, при които са извършени 21 (14,3%) ECIRS
процедури и 126 (85,7%) PCNL в положение по корем за
периода Май 2011 година – Май 2014 година в Катедра Урология и нефрология на Военномедицинска академия – София. Проспективно се анализираха и сравниха данните за

К. Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия - София

размер и положение на конкрементите, ефективността на
операцията, оперативното време и честотата на интра- и
постоперативните усложнения.
Резултати: Сравнителният анализ на предоперативните характеристики в двете групи показва приоритетно засягане
на женския пол от коралиформена литиаза и в двете групи
с висока честота на рецидивна уролитиаза и предоперативни уроинфекции. Ефективността след една процедура беше
по-висока в ECIRS-групата, без да достигне статистическа
значимост (85,7% срещу 63,5%; р=0,046). Не се установиха
статистически значими разлики в честотата на интра- и постоперативните усложнения между двете групи (съответно,
р=0,761 и р=0,990).
Заключение: Резултатите от това проспективно проучване
предполагат, че приложението на ECIRS в Galdakao-модифицирана позиция по гръб при пациенти с коралиформена
бъбречна литиаза повишава ефективността на PCNL след
една процедура без да увеличава честотата на интра- и постоперативните усложнения.
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Диагностиката на рака на простатата
в антериорния ареал чрез ТРУС и
фузиониране на мултипараметрична
магнитно-резонансна томография

О. Савов1, Д. Младенов2, В. Младенов2, М. Цветков2

Въведение и цел: Трансректалната палпацията на антериорния рак на простатата (АРП) е почти невъзможна. Класическата биопсията на този ареал под трансректален ултразвуков контрол (ТРУС) е предизвикателство. Прецизни
таргетни биопсии могат да бъдат проведени след фузионирането на снимкова информация от мултипараметрична магнитно-резонансна томография (мпМРТ) „на живо“ в
софтуера на тридимензионален 3Д - ТРУС. Целта на моноцентричното проучване беше да се оцени ефективността
на биопсиите на простатната жлеза при диагностиката на
АРП.
Материал и методи: В периода 2013-2014 година бяха проведени 55 таргетни трансректални биопсии на простатата
поради повишен ПСА след фузиониране „на живо“ на ин-

формацията от мпМРТ с бипланарен ТРУС. Пациентите бяха
включени в проучването поради визуално съмнение само
за АРП. Стратификацията на пациентите беше както следва:
5 пациента с първична биопсия, 45 пациента с втора до пета
биопсия, и 5 пациента с биохимичен рецидив след първична перкутанна лъчетерапия.
Резултати: При 45/55 пациента таргетната биопсия беше положителна за наличие на карцином на простатата. Сборът
на Глийсън беше шест при 16 пациента, седем при 31 пациента, осем при 7 пациента и девет при 1 пациент.
Заключение: ТРУС-биопсията с помощта на фузионирана
снимкова информация, получена от мпМРТ на простатата, е
ефективен и прецизен метод при диагностиката на антериорния рак на простатата.

Кабинет/Клиника „Света Тереза”, Нюрнберг, Академична
база на Университет Ерланген;
1
„Шьон Клиника”, Фюрт
2
Клиника по Урология, Медицински Университет, София.
1
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Urolift – минимлно инвазивна
методика за лечение на симптомите
на уриниране, предизвикани
от доброкачествена простатна
хиперплазия

И. Донков1, К. Бонев1, Д. Орманов2

Въведение: Минимално инвазивните процедури за лечение
на симптоматичната доброкачествена простатна хиперплазия се използват все по-често в съвременната урологична
практика. Urolift e бърз и лесен за изпълнение метод, който
не изисква болничен престой на пациента и позволява незабавното му връщане към нормален трудов и социален живот.
Материал и методи: За периода м. юни 2013 – м. март 2014
година ние сме поставили Urolift на 18 пациенти на възраст 54-75 години със симптоми на долния уринарен тракт
предизикани от доброкачествена простатна хиперплазия.
Пациентите са оценени предоперативно и следоперативно с попълване на въпросник за международен простатен
симптоматичен индекс (IPSS), урофлоуметрия и определяне
на Qmax,, трансректална ехография на простатата и флексибилна уретроцистоскопия. На всички пациенти предоперативно е направено изследване на урина и простатоспецифичен антиген (PSA).

Резултати: Пациентите с поставен Urolift имплант получиха
значително субективно подобрение на симптомите на долния уринарен тракт, оценени с международния индекс за
оценка на простатната симптоматика IPSS. От средна стойност на предоперативния IPSS - 18.06 точки, се установи намаляване до 11.26 точки на 12-та седмица и до 8.83 точки на
48-ма седмица. Установи се подобрение на Qmax и QoL при
много добър профил на безопасност.
Заключение: Поставянето на UROLIFT e минимално инвазивен, ефективен и безопасен метод за лечение на симптомите на долния уринарен тракт предизвикани от ДПХ, като
запазва непроменени еректилната и еякулаторна функция
на пациентите. Необходимо е по-продължително наблюдение за определяне на дългосрочните терапетични ползи от
приложението на метода.

Обединени Болници Линкълн,
Обединени Болници Питърборо,
Великобритания

1
2
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Eнуклеация на простатна жлеза
посредством зелен лазер (GLEP)

Ф. Гомес Санча, A. Боцевски, Ю.Коцев, Г. Георгиев

Въведение и цел: Да се представи оперативната техника на
трансуретрална енуклеация на простатната жлеза чрез зелен лазер – хирургически метод, прилаган за отстраняване
на простатна тъкан при ДПХ
Материал и методи: Представяме случай на пациент на
72 години с обем на простатната жлеза 300 см3, остатъчна
урина след микция 180 мл, PSA – 6,15 ng/ml, Qmax – 9ml/s
и IPSS – 22 т.
Оперативна техника: GL аn-block enucleatio. Последвана
от: морселация на простатната тъкан. Процедурата се
извършва със Зелен лазер (дължина на вълната 532 nm,
максимална мощност на вапоризация 120 W, коагулация 40
W) Морселатор - WOLF тип пираня, 1500 оборота в минута.
Резултати: Операцията беше извършена в условията на
спинална анестезия с оперативно време 90 мин. Измери се

220 гр. енуклеирана простатна тъкан. Промивната система
се поддържаше в рамките на 12 часа. Параклиничните показатели на пациента постоперативно бяха в норма. Пациентът бе дехоспитализиран на 24-я час. Уретралният катетър
бе свален на третия постоперативен ден. Пациентът се
върна към обичайните си служебни задължения 7 дни след
процедурата, а 14 дни след нея възстанови сексуалната си
активност. При контролния преглед 30 дни след операцията
се направи трансректална ехография, IPSS: 0 т.
Заключение: Енуклеативната техника със зелен лазер дава
възможност да бъдат оперирани пациенти със силно увеличени простатни жлези. Методът е с висока ефективност
по отношение на обема отнета тъкан, дава възможност за
кратък болничен престой и бързо възстановяване на пациента.

Хил Клиник- София
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Transurethral bipolar en block
enucleation of papillary carcinoma
formation - case report video
presentation

K. Davidoff, A. Popov

Introduction: Bipolar transurethral resection has become a
gold standard in the primary treatment of newly diagnosed
papillary tumors of the urinary bladder. It is well known that
there are some issues with the proper pathohistological examination of specimens taken during resection, because of the
associated termal destruction of the tissue. Also, sometimes
there are difficulties in in the proper “T”-staging of those specimens in witch pieces containing all the layers of the bladder
wall are not found during histology examination. In order to
achieve adequate pathology diagnosis, different surgical maneuvers were adopted and described including deep resection
technique and separated specimen collection method. In an
effort to improve the quality of the tissue specimens and add
accuracy in the diagnosis and staging a new method of bipolar bladder tumor enucleation has been repeatedly reported in
the recent years. We present a case report video of whole-tumor single mass bipolar en block enucleation.
Objective: To demonstrate the safety and effectiveness of the
bipolar enucleation of single papillary tumor formation in the
urinary bladder.
Materials and methods: We present a case of a male patient
diagnosed with single papillary tumor formation in the bladder without history of previous transurethral surgeries or on-

cological conditions, who underwent transurethral bipolar en
block enucleation of the mass. The patient was discharged
from hospital on postoperative day 3 with the urethral catheter
removed on postop. day 2. He was set on a standard clinical
observation setting according to the routine practice and received his first follow up cystoscopy at the 30th postoperative
day with no evidence of disease recurrence. The histopathology report demonstrated the presence of all bladder wall layers
in the collected specimen with exact tumor staging.
Results: Our observation on the above presented clinical case
showed no difference in the operative time, blood loss, catheter time, hospital time and overall oncologic result from those
achieved with the standard bipolar transurethral resection of
bladder tumor. The consequent pathology report had high accuracy according to the tumor grade and T-staging.
Conclusions: Our evaluation showed that the method of
whole-tumor en block transurethral bipolar enucleation is suitable for non-previously treated patients with single bladder
papillary tumor mass and the procedure has the efficacy, safety
and oncological value not inferior to the classic TURB. Furthermore the en block enucleation showed to be superior in terms
of pathology specimen quality and oncological diagnosis accuracy.

Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
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Лъчево натоварване на
персонала в реално време при
перкутанна нефролитотрипсия
и уретерореноскопия с
интралуминална литотрипсия

Ю. Христова-Попова1, А. Загорска1,3, И. Салтиров2,
К. Петкова2, С. Аврамова-Чолакова1

Въведение: Проследяването на лъчевото натоварване
на персонала в реално време при процедури под рентгено-скопичен контрол е полезно за оптимизиране на клиничната практика. Възможност за това дава електронната
система RaySafe i2,
Цел: Да се проведе първото в страната проучване на облъчването на персонала в реално време при две едноурологични процедури. Да се провери възможността за косвена
оценка на облъчването на очната леща с дозиметър, поставен в горната част на торса, и да се потърси корелация между дозата на персонала и дозата на пациента.
Материал и методи: В проучването бяха включени процедурите уретерореноскопия с интралуминална литотрипсия
(URS) и перкутанна нефролитотрипсия (PCNL), извършени
в Клиниката по ендоурология и ЕКЛ на ВМА-София. Персоналният дозов еквивалент Hp(10) бе отчитан от четирите дозиметъра на RaySafe i2, свързани безжично към електронен
дисплей, визуализиращ моментната мощност на дозата и
натрупаната доза от разсеяното лъчение. Дозиметрите бяха
поставяни върху оловно-гумените престилки на всеки член
от медицинския екип, в областта на щитовидната жлеза,
оценявайки облъчването на незащитените части от тялото.
Паралелно, операторът носеше и индивидуалния електронен дозиметър Unfors EDD-30, отчитащ дозата на очната
леща във величината Hp(0,07), като детекторът бе поставян
върху хирургичната шапка. Бяха записвани дозите на пациентите във величината произведение керма-площ (КАР).
Резултати: Най-високата стойност на персоналния дозов

еквивалент Hp(10), получен от персонала, е тази на оператора, оценена 62 µSv за URS и 176 µSv за PCNL. Позицията,
заемана от асистента, е следваща по натовареност, оценена
съответно на 28 µSv за URS и 60 µSv за PCNL. Операционните сестра и санитар се облъчват в пъти по-малко, отколкото
лекарите. Средната типична доза на очната леща, получена
от оператора, беше оценена на 39 µSv за URS и 146 µSv за
PCNL. При нормална работна натовареност на персонала,
годишната еквивалентна доза на очната леща се оценява от
порядъка на 37 mSv, което надхвърля 1,8 пъти годишната
граница, влязла в сила от 2012 г. Направено беше сравнение между отчетените стойности от двата дозиметъра, носени от оператора. При PCNL средната процентна разлика
между показанията беше оценена на: –31%, което показва,
че с детектор, поставен върху торса, се надценява дозата
на очната леща с около 30%. При URS тази разлика беше
оценена на 7%, т.е. в този случай дозата на очната леща се
подценява. При PCNL беше установена пряка (линейна) зависимост между дозата на оператора и дозата на пациента,
докато при URS такава зависимост липсва.
Заключение: Основното предимство на системата RaySafe
i2 за оценка на облъчването на персонала е, че може в реално време да покаже какво е лъчевото натоварване на
работните места, както и да се направи косвена оценка за
облъчването в областта на очната леща. Трябва да се предприемат мерки за допълнителна защита на оператора чрез
изполването на защитен екран или очила с оловен еквивалент, тъй като съществува реална опастност от превишаване на годишните граници на дозата за очна леща.

Национален център по радиобиология и радиационна
защита, София, България
2
Военномедицинска академия, Катедра по урология и
нефрология, София, България
3
Медицински университет, София, България
1
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TURIS 2.0
Making Bipolar Resection a New Golden Standard.
Reduced OR Times with Bipolar Safety
The next generation HF with the ESG-400 further improved the ignition performance of the large resection loop.
Continuous Plasma Activation
The new HF generation allows for lengthened application laser style for easy operating, while obtaining smooth post-operative
tissue results, virtually no bloodloss and potentially shortened catheterisation and hospital stays.

Smoother Pathology
Smoother and more precise cutting effects allow for ideal pathology samples
with minimal thermal spread with bipolar resection.
The Most Versatile, Advanced HF Generator
The ESG-400 combines forms of energy for open and laparoscopic surgery
including vessel sealing and cutting systems for vessels up to and including
7 mm in diameter.

4812

Improved Ignition for All Bipolar Electrodes
A priority topic in designing this new generator was to extend large and band
loop ignition and make continuous plasma vaporisation available.

ESG-400
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