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Пост-релиз 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Хірургія вад розвитку у дітей» 
(13–16 листопада 2018 р., м. Дніпро)

13–16 листопада 2018 р. на базі Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні відбулася науко-
во-практична конференція з міжнародною участю «Хірургія вад розвитку у дітей».

Захід було організовано кафедрою дитячої хірургії, ортопедії та травматології Дніпропетровської медичної 
академії та Всеукраїнською Асоціацією дитячих хірургів.

У роботі конференції взяли участь дитячі хірурги з Києва, Харкова, Сум, Запоріжжя, Житомира та інших 
українських міст. Також захід відвідали гості із США та Ізраїлю – Євген Міневіч та Вадим Капуллер. Про-
фесор Є. Міневич, директор з урології дитячого медичного центру Цинциннаті (Огайо, США), 
спеціалізується на комплексній генікоуретральній реконструктивній хірургії, мікрохірургії гіпоспадії, ен-
доскопічному лікуванні міхурово-сечовідного рефлюксу. Вадим Капуллер, старший ординатор дитячого 
хірургічного відділення госпіталю Хадасса (Єрусалим, Ізраїль), спеціалізується на дитячій реконструктивній 
хірургії вроджених аноректальних мальформацій, захворювань товстої кишки, лапароскопічній хірургії.

Основними темами конференції були особливості проведення оперативних втручань та реконструктивних 
операцій, у тому числі в урології, у дітей з природженими вадами розвитку.

Відкрив конференцію поректор з наукової роботи медичної академії, професор В.Й. Мамчур, який при-
вітав учасників та побажав їм плідної праці і високих результатів  у науковій і практичній діяльності.

У рамках роботи конференції відбулися майстер-класи для дитячих хірургів з апендикоцистостомії, 
неоцистоуретеростомії, езофагостомії, уретропластики, пластики зовнішніх статевих органів, рубцевого фімозу тощо.

На пленарних засіданнях було розглянуто проблеми хірургічного лікування ахалазії стравоходу у дітей, 
урологічних ускладнень у дітей з аноректальними вадами розвитку, хвороби Гіршпрунга та вад розвитку 
грудної клітки у дітей.

«Кафедра дитячої хірургії та медична академія проводить науково-дослідну роботу за напрямом 
реабілітації дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями. Ми часто проводимо подібні зустрічі 
з обміну досвідом застосування нових методів оперативних втручань. Цього разу ми запросили до участі в 
заході наших українських дитячих хірургів і колег з Ізраїлю та США», – сказав завідувач кафедри дитячої 
хірургії, ортопедії та травматології ДМА, професор В.А. Дігтяр.


