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Проведений ретроспективний аналіз 215 власних відео�

торакоскопічних втручань впевнив нас (див. табл.) в не�

обхідності використання даної методики, яка не тільки

дозволяє об'єктизувати вибір відеоторакоскопічного

доступу, максимально врахувати індивідуальні особли�

вості пацієнта і клінічної ситуації, але й прогнозувати

можливі технічні складності шляхом з'ясування об'єму

робочого простору і зони оперативного огляду.

Висновок
Таким чином, наведена методика, яка основана на ви�

користанні сучасних комп'ютерних технологій 3�вимірного

моделювання, може з успіхом застосовуватись для визна�

чення оптимального доступу у конкретного пацієнта, яко�

му планується відеоторакоскопічне втручання, в результаті

чого досягається: зменшення рівня інтраопераційних уск�

ладнень і летальності, мінімізація оперативної травми

(відпадає необхідність використовувати додаткові торако�

порти, а також виконання торакотомії), зменшення часу

оперативного втручання, покращання візуалізації зони

операції (відсутність дзеркального ефекту — плутається

права і ліва сторони) і перехресту інструментів у полі зору.

Стаття виконана за кошти держбюджету.
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Резюме 

З метою удосконалення проведення відеоторакоскопічних

втручань була застосована методика, яка основана на викорис�

танні сучасних комп'ютерних технологій 3�вимірного моделю�

вання. Дана методика дозволяє не тільки об'єктивізувати вибір

відеоторакоскопічного доступу, максимально врахувати індиві�

дуальні особливості пацієнта і клінічної ситуації, але й прогно�

зувати можливі технічні складності шляхом з'ясування об'єму

робочого простору і зони оперативного огляду. В результаті

чого досягається: зменшення рівня інтраопераційних усклад�

нень і летальності, мінімізація оперативної травми, зменшення

часу оперативного втручання, покращання візуалізації зони

операції і перехресту інструментів у полі зору.
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Summary

In order to improve videothoracoscopic intervention the

authors introduced a method, based on implementation of novel

computer technology of 3D modeling. Proposed method allows

not only to choose operative approach, considering individual pa�

tient's features, but also to predict possible technical difficulties

by means of determining of working space volume and zone of

operative view. Using this method we reduced the rate of intra�

operation complications and lethality, minimized operation injury,

shortened the time of intervention, improved visual control and

position of instrument during the intervention.

Рис. 3. Обмеження взаєморозташування інструментів та відеоторакоскопу на 3<вимірній моделі




