
* Her kursiyer kursun I. ve II. bölümde yer alacak ve eğitici hoca eşliğinde diseksiyonu gerçekleştirecektir.  
* Kursta sınırlı sayıda kontenjan (10 kadavra ve 20 kursiyer) olacaktır; ileri diseksiyon da dikkate alındığında en az 2. yılını bitirmiş asistan ve uzmanlar tercih 
edilecektir.  
* Teorik dersler ve video diseksiyon sunumları da kursun içinde yer alacaktır.  
* Bu kursumuz sırasında covidien firması ligasure cihazları kullanılacaktır
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 15 Aralık 2018 / Cumartesi                                   KBB-BAŞ BOYUN CERRAHLARI
08.00 – 08.30 Kayıt ve Açılış

I.GRUP	

08.30-	09.30

	

	

Parotidektomi

İnsizyon ve cilt flebi hazırlanması

SMAS hazırlanması

Digastrik adale, timpanomastoid sutür, stiloid proses identifikasyon

Fasiyel sinir identifikasyonu ve dallarının takibi

Yüzeyel ve total parotidektomi

Temporomandibüler eklem eksplorasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 								
	

 

 	
 

II.GRUP

09.30	-	10.30

	

Prof. Dr. M Hakan KORKMAZ

 

Prof. Dr. Güleser SAYLAM

10.30 

                               

I.GRUP	

10.45	-	12.00

	

İnsizyon ve subplatizmal flep elevasyonu

Submandibuler bez eksizyonu (I. bölge diseksiyonu)

Lateral boyun diseksiyonu (IIa-b, III, IV)

V. bölge diseksiyonu

Servikal sinirler

 

 

 

 

 

 

Boyun diseksiyonları

Kraniyel sinirler (9, 10, 11, 12) 

 

 

-

Parotidektomi

10.45

Sinir eksplorasyonları

Brakial pleksus 

Ansa hipoglossi, frenik s., sempatik sinirler

Parafaringeal bölge-kafa kaidesi eksplorasyonu

Pre ve post stiloid kompartman

İnsizyon ve cilt flebi hazırlanması

Kahve Arası ve Tartışma

SMAS hazırlanması

 
12.00 - 13.00 Öğlen Yemeği

 
  

Digastrik adale, timpanomastoid sutür, stiloid proses identifikasyon

Fasiyel sinir identifikasyonu ve dallarının takibi

Yüzeyel ve total parotidektomi

Temporomandibüler eklem eksplorasyonu

 
  

* Kurs ücretine tüm diseksiyon ve teorik ders aktiviteleri, tüm malzeme ve ekipmanlar ,  öğle yemeği ve kahve araları dahildir.

Doç.Dr.İlker AKYILDIZ

    

 BAS BOYUN-TİROİD CERRAHİSİ
TAZE DONMUŞ KADAVRA DİSEKSİYON EĞİTİM PROGRAMI
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Diseksiyon
Günleri



* Her kursiyer kursun I. ve II. bölümde yer alacak ve eğitici hoca eşliğinde diseksiyonu gerçekleştirecektir.  
* Kursta sınırlı sayıda kontenjan ( 20 kursiyer) olacaktır; ileri diseksiyon da dikkate alındığında en az 2. yılını bitirmiş asistan ve uzmanlar tercih edilecektir. 
* Teorik dersler ve video diseksiyon sunumları da kursun içinde yer alacaktır.  

 

                               

II.GRUP	

13.00	-	14.00

	

İnsizyon ve subplatizmal flep elevasyonu

Submandibuler bez eksizyonu (I. bölge diseksiyonu)

Lateral boyun diseksiyonu (IIa-b, III, IV)

V. bölge diseksiyonu

Servikal sinirler

 

 

 

 

 

 

Boyun diseksiyonları

Kraniyel sinirler (9, 10, 11, 12) 

 

 

Sinir eksplorasyonları

Brakial pleksus 

Ansa hipoglossi, frenik s., sempatik sinirler

Parafaringeal bölge-kafa kaidesi eksplorasyonu

Pre ve post stiloid kompartman

* Kurs ücretine tüm diseksiyon ve teorik ders aktiviteleri, tüm malzeme ve ekipmanlar ,  öğle yemeği ve kahve araları dahildir.

16.00 - 16.15 Kahve Arası ve Tartışma
 

  

                               

I.GRUP	

14.00	-	15.00

	

Tiroidektomi

Süperior ve inferior laringeal sinirlerin identifikasyonu

Paratiroid bezlerin identifikasyonu

6. ve 7. bölge diseksiyonu

 

 

 

 

 

 

Tiroid cerrahisi

Karotid arterler ve dalları

 

 

Majör damarların eksplorasyonu

İnternal juguler ven ve dalları

Tiroservikal trunkus

Rekürren sinir tamiri

İnnominat ven ve arter, subklavyen arter ve ven

                               

II.GRUP	

15.15	-	16.15

	

Tiroidektomi

Süperior ve inferior laringeal sinirlerin identifikasyonu

Paratiroid bezlerin identifikasyonu

6. ve 7. bölge diseksiyonu

 

 

 

 

 

 

Tiroid cerrahisi

Karotid arterler ve dalları

 

 

Majör damarların eksplorasyonu

İnternal juguler ven ve dalları

Tiroservikal trunkus

Rekürren sinir tamiri

İnnominat ven ve arter, subklavyen arter ve ven

 Günün değerlendirilmesi17.45	-	18.00

 BAS BOYUN-TİROİD CERRAHİSİ
TAZE DONMUŞ KADAVRA DİSEKSİYON EĞİTİM PROGRAMI

ANKARA KBB DİSEKSİYON GÜNLERİ
A
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Günleri

                               

II.GRUP	

15.15	-	16.15

	

Tiroidektomi

Süperior ve inferior laringeal sinirlerin identifikasyonu

Paratiroid bezlerin identifikasyonu

6. ve 7. bölge diseksiyonu

 

 

 

 

 

 

Tiroid cerrahisi

Karotid arterler ve dalları

 

 

Majör damarların eksplorasyonu

İnternal juguler ven ve dalları

Tiroservikal trunkus

Rekürren sinir tamiri

İnnominat ven ve arter, subklavyen arter ve ven

                               Alt dudak rezeksiyonu ve tek taraflı Bernard plasti 

Süperior ve inferior laringeal sinirlerin identifikasyonu

Lip split  insizyonu

6. ve 7. bölge diseksiyonu

 

 

 

 

 

 

Oral kavite ve orofarinks cerrahisi

Majör damarların eksplorasyonu

Marjinal ve segmental mandibula rezeksiyonu

                               

Hemiglossektomi

Paramedian mandibulotomi ve kafa kaidesi eksplorasyonu

 

 

 

 

 

 
Dil kökü rezeksiyonu

I.GRUP	-	II.GRUP	

16.15-	18.30
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