
ТЕХНИЧЕСКИ И МЕТОДИЧНИ 

НОВОВЪВЕДЕНИЯ  

В 

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ 

 

 

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ 



НОВА АПАРАТУРА 

Лапароскопска система за 3D лапароскопия 

Ехограф с нови възможности за еластография 

Ехо-ендоскоп  

Ехо-ендоскопски минитрансдюсер 

 



НОВИ МЕТОДИ 

 Ендоскопско стентиране на хранопровод при злокачествени 

заболявания 

 Ендоскопска екстракция на конкременти от екстра и 

интрахепатални жлъчни пътища 

 Ендоскопско стентиране на жлъчни пътища при механичен 

иктер 

 Интраоперативно стентиране на холедох  

       (вместо поставяне на дрен по Кер) 



НОВИ ПРОЦЕДУРИ 

Диагностика и мини-инвазивно лечение на 
панкреасни кисти  

Ендоскопска ехографска диагностика на 
интраабдоминална патология (тумори и кисти на 
органите на ГИТ) 

Ехо-ендоскопски дренаж със стент на кисти на 
панкреаса 

Ехо-ендоскопска биопсия на панкреас 

Ехо-ендоскопска биопсия на лезии на стомаха 

 

 

 



НОВИ ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ 

 Нови оперативни методики: 

 

 Лапароскопска (2D/3D) фундопликация при хиатална херния 

 Лапароскопска (2D/3D) пластика при хернии 

 Лапароскопска (2D/3D) резекция на ректум, сигма и др. 

 Лапароскопско поставяне на катетър за перитонеална диализа 

 Лапароскопска хирургия при болест на Крон 

 Минимално инвазивна езофагектомия 

 Торакоскопска резекция на белия дроб 



ЛИНЕАРЕН ЕХО-ЕНДОСКОП 

Видео образ с висока резолюция – 

решаващо за по-добри диагностични 

възможности 

Ендоскопска ехография – диагностика и 

биопсиране на лезии и кисти, намиращи се в 

органи, съседни на ГИТ.  



ЛИНЕАРЕН ЕХО-ЕНДОСКОП 

Приложение при следните заболявания: 

 Псевдокиста на панкреаса 

 Карцином на панкреаса 

 Карцином на папила Фатери 

 Карцином на жлъчните пътища 

 Холедохолитиаза 

 Рядко срещани заболявания – киста на стомашната 

стена (диференциална диагностика с Са на стомаха) 

 Ендоскопска биопсия под ехографски контрол – 

параезофагеални лимфни възли, лезии на стомах, 

панкреас и други 



МИНИАТЮРЕН ЕНДОСКОПСКИ  

ЕХОГРАФСКИ ТРАНСДЮСЕР 

 12/20 MHz ултразвукови сонди (UM-2R/3R) 

 Преминава през 2,8 мм канал  

 Осигурява 360° образ 

 Радиално сканиране, прецизен оглед на дълбоките слоеве 

 Приложение при следните заболявания: 

 Стадиране при колоректален и анален карцином 

 При стенозиращи лезии  

 

 

   



ЕНДОСКОПСКО ПРОТЕЗИРАНЕ НА 

ХРАНОПРОВОД ЧРЕЗ МЕТАЛЕН СТЕНТ 

• Ендоскопска 

процедура 

 

• Възстановяване в 

рамките на същия ден 

 

• Много добри 

дългосрочни резултати 

(за разлика от 

гастростома) 



ЕНДОСКОПСКИ ДРЕНАЖ ЧРЕЗ СТЕНТ  

ПРИ КИСТИ НА ПАНКРЕАСА 

• Ендоскопска 

процедура 

 

• Вътрешен дренаж на 

киста към стомаха 

 

• Възстановяване в 

рамките на същия ден 

 

• Добри дългосрочни 

резултати – липса на 

следоперативни 

усложнения 



ЕНДОСКОПСКИ ДРЕНАЖ НА ХОЛЕДОХ ПРИ 

МАЛИГНЕНА ОБСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ МЕТАЛЕН СТЕНТ 

• Ендоскопска 

процедура 

 

• Вътрешен билиарен 

дренаж 

 

• Възстановяване в 

рамките на същия ден 

 

• Много добри 

дългосрочни резултати 

(за разлика от външен 

дренаж) 



КОМБИНИРАН ЕНДОСКОПСКИ И ЛАПАРОСКОПСКИ  

ПОДХОД ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА  

 Ендоскопска балонна 

екстракция след 

сфинктеро-папило-

томия на камъни от 

екстрахепаталните 

пътища. 

  

 Следва лапароскопска 

холецистектомия – 

пациента избягва 

лапаротомия с 

холедохотомия и ХДА 

или дренаж по Кер. 



ЛАПАРОСКОПСКА ХЕРНИОПЛАСТИКА  

ПРИ ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ 

Предимства: 

 

 По-малко следоперативна 

травма и болка 

 

 По-редки раневи 

усложнения 

 

 По-кратко оперативно 

време 

 

 Възможност за 

билатерална 

херниопластика в 

рамките на 1 час.  



ЛАПАРОСКОПСКА ФУНДУПЛИКАЦИЯ  

ПРИ ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ  
 

Предимства: 

 

 По-малко 

следоперативна 

травма и болка. 

 

 По-редки раневи 

усложнения. 

 

 По-кратък болничен 

престой с по-малко 

медикаменти. 

 



ЛАПАРОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ НА СИГМА 

Предимства: 

 

 По-малко 

следоперативна 

травма и болка. 

 

 По-редки раневи 

усложнения. 

 

 По-кратък болничен 

престой с по-малко 

медикаменти. 

 



ИНТРАОПЕРАТИВНО ПОСТАВЯНЕ НА СТЕНТ В  

ХОЛЕДОХА ВМЕСТО ДРЕНАЖ ПО КЕР 

Предимства: 

 

 Липса на траен 

външен дренаж 

(дрен по Кер –      

25-40 дни) 

 

 Ендоскопско 

премахвне на 

стента на 45 ден в 

болнични условия. 

 



ТРИ-ИЗМЕРНА (3D)  

ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА 

Предимства на 3D пред 2D лапароскопия: 

Много лесно и бързо усвояване от хирурзите. 

Много по-добра визуализация на „малките 

детайли“ 

По-добро пространствено ориентиране и 

маневриране на действията, от което следва по-

малко интра-оперативни „грешки“ 



ТРИ-ИЗМЕРНА (3D)  

ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА 



ЕХОГРАФ „HITACHI PREIRUS“ 

Уникален ергономичен дизайн 

пригоден за оператора.  

Представя ново поколение 

ултразвукови трансдюсъри  с 

подобрени възможности за 

диагностика. 

Интерфейс чрез touch screen за 

по-добра и бърза работа  
 





ЕЛАСТОГРАФИЯ НА ТЪКАНИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

(HI-RTE) 
 Еластографията е нов и иновативен метод за 

визуализация на тъкани с променени свойства, 

сравнени с тези на нормалната здрава тъкан. 

Еластографията представлява метод за детекция 

на злокачесвени процеси. 

 

 

 Еластографски и конвенционален 

ехографски образ на инвазивен 

дуктален карцином на млечна 

жлеза 



ЕЛАСТОГРАФИЯ НА ТЪКАНИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

(HI-RTE) 
 Обновена детекция и визуализация на малигнени 

заболявания и предлага по-добра точност при вземане на 

материал от  

гърда, 

простата,  

тиреоидна жлеза,  

панкреас и  

много други. 



Наличието на надежден, неинвазивен метод за откриване на  

Чернодробни доброкачествни заболявания 

Изследване на чернодробния 

паренхим показва хомогенна, 

предимно зелен модел 

еластография в този пациент с 

нормален чернодробен 

паренхим 

Увеличаването на размера, 

броя и струпването на сини 

области, се наблюдава при 

този пациент с хроничен 

хепатит. 

Софтуерът за Хистограмен 

анализ използва параметри, 

които могат да се използват за 

определяне на стадия на 

дифузно заболяване на 

черния дроб като фиброза. 



ТЕХНИЧЕСКИ И МЕТОДИЧНИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ  
В ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ   

 Благодарение на новата техника и новите методи на 

диагностика и лечение в ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ, 

става възможно заместване на много травматични методи, 

изискващи медикаментозен контрол на болка и дълъг 

болничен престой с нови и модерни мини-инвазивни,  

а-травматични методи за диагностика и лечение. 



БЛАГОДАРЯ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО 


