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В о в е д

Задоволството да се биде цел месец во 
болница каде што секој доктор би сакал 
да биде вработен, каде што буџетот е 
скоро неограничен, каде што нужните 
потреби за работа на докторот не се 
врзани со тендери за набавка е многу 
тешко опишливо. Таа иднина треба 
едноставно да се види и доживее.



Минатото и иднината споени 
во сегашноста – Da Vinchi



Da Vinchi –
Роботска хирургија



И што уште ?

• Ласерска литотрипсија

• Флексибилни уретерореноскопи

• Перфектна лапароскопска хирургија

• Микроскопска хирургија

• Најнежни инструменти

• Биполарни пинцети

• ИОРТ(интра оперативна радио терапија)

• Сонда Dormia



И што уште ?

• Феноменални услови за работа

• Софистицирано уреден ентериер

• Чекални - да посакаш да чекаш

• Прекрасни болнички апартмани

• Љубезен персонал

• Стрпливи пациенти

• Стресот сведен на минимум



Но, замислете :

• И таму има конверзии

• И таму се прават ревизии

• И таму умираат пациенти





Што од тоа би било 
изводливо кај нас :

• Место роботска – лапароскопска или 
класична радикална простатектомија

• Место ласерска простатектомија – TURP

• Место биполар – монополар TURP

• Место под оперативен микроскоп –
операција на варикоцела под лупа 

• Место микро инструменти – понежни 
пеани (москита), пинцети и ножици



На пример:

Наместо субингвинална операција 
на варикоцела под микроскоп со 
инструменти за микрохирургија –
субингвинална варикоцелектомија 
под лупа со нежни пеани, пинцети 
и ножици за васкуларна или 
пластична хирургија





Varicocella



Суб ингвинален рез



Суб ингвинален рез



Суб ингвинален рез



Суб ингвинален рез



Суб ингвинален рез



Varicocoellae



Лигатури на варикоцела –
Varicocoellaectomia subinguinalis



Заклучоци :

• Иднината се уште не може да стане 
наша сегашност

• И во недостиг на соодветна опрема 
сепак може да се направи солидна 
операција

• Операторот ја води операцијата, а, не 
опремата

• Правилото–5 П(PPPPP) важи секаде –
овде, па и во Liv hospital - PPPPO



Благодарам на 
вниманието


