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7-й щорічний конгрес Європейського товариства 
дитячих ендоскопічних хірургів (ESPES), 

Вроцлав, Польща
Д.В. Шевчук

27–29 вересня 2017 року у м. Вроцлав (Польща) відбувся 7-й щорічний конгрес Європейського товари-
ства дитячих ендоскопічних хірургів (ESPES). Головою організаційного комітету Конгресу був професор 
Даріуш Патковскі (prof. Dariusz Patkowski)  – керівник відділення дитячої хірургії та урології 
Вроцлавського медичного університету. На заході були присутні хірурги із Польщі, Франції, Нідерландів, 
Іспанії, Італії, Великобританії, Бельгії, Португалії, Сербії, Туреччини, Єгипту, США та інших країн. 
Приємно відмітити, що делегація України нараховувала біля 50 фахівців з різних регіонів держави. 
Зокрема від Житомирщини були присутні завідувач хірургічного відділення №1 КУ «Житомирська об-
ласна дитяча клінічна лікарня», обласний позаштатний дитячий хірург, д.мед.н., проф. кафедри дитячої 
хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика П.С. Русак та дитячий хірург хірургічного відділення №2 КУ 
«Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», обласний позаштатний дитячий уролог, к.мед.н., 
доц., викладач кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика Д.В. Шевчук.

На Конгресі розглядався сучасний стан ендоскопічної дитячої хірургії та урології і перспективи її 
розвитку. У перший день (27.09.2017 р.) робота Конгресу була розділена на три школи: «Основи 
лапароскопії і торакоскопії» (головуючий Mario Mendoza-Sagaon, Швейцарія); курс мініінвазивної 
хірургії у дитячій урології «Мініінвазивна хірургія сечового міхура і нирок – вроджені і набуті 
захворювання, включаючи ведення конкрементів» (головуючий – президент ESPES Ciro Esposito, Італія) 
та «Дитяча роботизована хірургія» (головуючий – Laurent Fourcad, Франція). У складі президії школи 
«Основи лапароскопії і торакоскопії» був Андрій Дворакевич зі Львова. Перший день роботи Конгресу 
організатори завершили урочистостями в історичному центрі міста – міській ратуші.

Робота другого дня Конгресу розпочалась із секцій шлунково-кишкових захворювань. Головуючими 
на секціях були: Wojciech Korlacki (Польща), Ergun Orkan (Туреччина), Lucas Matthyssens (Бельгія), Baran 
Tokar (Туреччина). Заслухано цікаві доповіді з Ірландії, Німеччини, Бельгії, Італії, Туреччини, Польщі, 
Великобританії, Хорватії, Австрії та України. Від України виступили: В. Притула, О. Годік, В. Соручан, 
О. Дубровін, Р. Жежера, Д. Жумик з доповіддю Laparoscopic treatment of congenital choledochal cysts in 
children (Київ); О. Годік, О. Дубровін, В. Соручан, Р. Жежера, В. Недбала Laparoscopic heller myotom for 
the treatment of achalasia in children (Київ); В. Притула, М. Сільченко, А. Левицький, О. Курташ, 
Ф. Хусайні, О. Годік, А. Кузик Single center experience in treatment of hirschsprung’s disease in children with 
modern approach (Київ); Р. Жежера, В. Притула, О. Грішин, О. Годік, В. Соручан Laparoscopic treatment 
for complicated appendicitis in children: a comparative study with open appendectomy (Київ); А. Дворакевич, 
А. Переяслов, Б. Мальований, Р. Датс The laparoscopic pyloromyotomy: the own experience (Львів).

Наступна коротка сесія представляла нові напрямки в мініінвазивній хірургії – роботизована хірургія 
(головуючі – Juan de Agustin, Іспанія, та Peter Zimmermann, Німеччина), де були заслухані доповіді з 
Польщі, Португалії, Іспанії та Франції.

Постерна сесія була представлена підрозділами із напрямками: шлунково-кишковий тракт і 
роботизована та інноваційна хірургія. Доповідали представники із Туреччини, Італії, Польщі, Франції, 
Іспанії, Великобританії, Бельгії, США, РФ, Іраку, Угорщини, Кувейту, Люксембургу, Сербії, Швейцарії 
та України. Україну у цьому розділі представляли наступні роботи: В. Рибальченко, Я. Циборовський 
Transanal endoscopic biopsy to the wall of the large intestine as a method of diagnostics of congenital and 
acquired diseases in children (Київ); В. Притула, Д. Кривченя, А. Левицький, М. Сільченко, Ф. Хуссайні, 
А. Кузик, О. Годік, О. Курташ Laparoscopic approaches for treatment of liver cyst in children (Київ); 
А. Дворакевич, А. Переяслов Outcome of the open and laparoscopic inguinal hernia repair in infants (Львів); 
А. Переяслов, А. Дворакевич, О. Никифорук Laparoscopy in the treatment of adrenal tumors in children 
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(Львів); І. Бачинська, І. Гавріліва, Р. Жежера, 
Л. Янович Оvarian cysts in infants (Київ).

У рамках другого робочого дня відбувся 
круглий стіл з питань торакоскопічного лікування 
атрезії стравоходу, який провели David Van Der 
Zee (Нідерланди), Steven Scot Rothenberg (США), 
Dariusz Patkowski (Польща), Fabio Chiarenza 
(Італія), Graham Slater (Німеччина).

Третій робочий день Конгресу розпочався із 
сесії дитячої урології. Головуючі: Piotr Czaud-
erna (Польща), Vincenzo Di Benedetto (Італія), 
Jeff Valla (Франція) та Henri Steyaert (Бельгія). 
Заслухано доповіді з Люксембургу, Польщі, Ар-
гентини, Єгипту, Італії, Туреччини, Португалії, 
Франції. Слід зазначити, що учасники з Украї-
ни взяли активну участь у дискусіях. Наступна 
сесія проводилась з питань торакальної хірургії 
(головуючі – Manuel Lopez (Іспанія), Michal 
Rygl (Чехія), Chirstian Piolat (Франція), Adam 
Mol (Іспанія)), де також була представлена ши-
рока географія доповідачів: Польща, Іспанія, 
РФ, Італія, Туреччина, Австрія, Угорщина, 
Польща, Франція, Чехія та Україна. Україну 
представили: О. Годік, О. Дубровін, В. Притула, 
В. Соручан, Р. Жежера, О. Метленко Thoraco-
scopic thymectomy for myasthenia gravis in chil-
dren: showing first results of feasibility and 
efficacy (Київ). Наприкінці відбулася сесія 
інноваційних ме тодик та роботизованої 
хірургії (головуючі – Alessio Pini Prato (Італія) 
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та Munther Haddad (Великобританія)), на якій заслухано доповіді з Великобританії, Італії, Франції.
У ході роботи Конгресу учасники слухали ключові лекції про розвиток мініінвазивної хірургії (Francois 

Becmeur, Франція), лікування вроджених та набутих захворювань органів грудної клітки (Steven Rothenberg, 
США).

Порівнюючи сучасний стан ендоскопічної хірургії в Україні та інших країнах, слід зазначити, що спектр 
хірургічних втручань майже не відрізняється. Кількість післяопераційних ускладнень є стабільною. Водночас 
якість медичного обладнання та інструментарію на порядок вища. У перспективі світ рухається до 
роботизованої ендоскопічної хірургії. Це високовартісний розділ хірургії, але він дозволяє виконувати більш 
точні втручання у важкодоступних місцях та на життєво важливих органах людини (печінка та підшлункова 
залоза, головний мозок, очне яблуко).

Наступний конгрес Європейського товариства дитячих ендоскопічних хірургів (ESPES) відбудеться 
у вересні 2018 року у м. Брюсель (Бельгія).
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