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Перша міжнародна фахова школа для дитячих 
лікарів хірургічних спеціальностей

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Згідно з реєстром з’їздів, симпозіумів і науково-
практичних конференцій, МОЗ та НАМН України 
4–5 червня 2021 року проведено Першу міжнародну 
фахову школу для дитячих лікарів хірургічних спеці-
альностей «Практична дитяча хірургія» у рамках 
ІІІ конгресу Української академії педіатричних спеці-
альностей «PRIME Pediatrics 2021».

Участь у фаховій школі взяли 326 учасників з усієї 
України, а також міжнародні гості з Німеччини, Біло-
русі і Великої Британії.

Цей захід мав величезне значення у світлі рефор-
мування медицини в бік європейських стандартів, в 
яких для лікарів-хірургів найважливішим є практич-
ні вміння і навички. Конференція викликала значний 
інтерес у масштабах країни, про що свідчить зацікав-
леність засобів масової інформації цим заходом. У 
новинах каналу «Україна 24» подію висвітлили з най-
більш позитивними коментарями.

У ході відкриття конференції з вітальною промо-
вою виступив проректор з науково-педагогічної ро-
боти Національного університету охорони здоров’я 
України імені П.Л. Шупика професор Толстанов О.К., 
який наголосив, що підготовку хірурга неможливо 
уявити лише в дистанційному форматі без навчання 
в умовах «реального часу», яке дає змогу відчути до-

тик руки, інструменту та оцінити реакцію хірурга в 
тій чи іншій ситуації. Саме тому проведення цього 
заходу має передусім практичне спрямування: з тео-
ретичного обґрунтування нових наукових розробок 
до впровадження їх у практичну діяльність.

На початку конференції згадали вчителів різних 
хірургічних шкіл України за допомогою презентації, 
яку символічно підготувала наша молодь і прекрасно 
доповіла лікар-інтерн Катерина Ячна. Почесним про-
фесорам, а також практичним лікарям, які зробили 
значний внесок у лікування дітей, вручили іменні 
сертифікати та висловили подяку за багаторічну ро-
боту в галузі дитячої хірургії, ортопедії і травматоло-
гії та урології.

З цікавими та професійними доповідями за напря-
мами в дитячій хірургії, що наразі посідають важливе 
місце в роботі лікаря дитячого хірурга, виступили 
Михайло Болгов «Особливості хірургічного лікуван-
ня патології ендокринної системи у дітей», Олександр 
Калінчук «Неприємний «сюрприз» для хірурга – пух-
лина у дитини» і Михайло Андрущенко про медичне 
право і етико-деонтологічні аспекти.

Сучасними і перспективними напрямами дитячої 
хірургії є ендоваскулярна хірургія, дитяча трансплан-
тологія, роботизована хірургія і хірургія новонаро-

 !"#$%&%�&'$()*)$+,-



���������	
��	��.,*/*0,1�2%31!'0'�4,&/��������������

Події

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

джених з вадами розвитку. Досвідом роботи поділи-
лись: Олена Власенко, Олег Годік та Андрій 
Дворакевич. У перший день робота проходила 
в трьох секціях за різними напрямами: дитяча хірур-
гія – ургентна і планова, хірургія вад розвитку, дитяча 
ортопедія, дитяча травматологія і дитяча урологія. 
Активну участь взяли професори: Давиденко В.Б., 
Данилов О.А., Діхтяр В.А., Кривчення Д.Ю., Левиць-
кий А.Ф., Нагайчук В.І., Притула В.П., Рибаль-
ченко В.Ф., Русак П.С., Хмизов С.О., доцент Кузик 
А.О. Кожний доповідач поділився досвідом роботи 
різних хірургічних шкіл України та дав практичні ре-
комендації лікарям.

Майстер-класи та симуляційні тренінги провели 
Сергій Бідула (світові стандарти лікування переломів 
у дітей), Петро Русак (лапароскопічна хірургія), Ан-
дрій Попченко («золотий стандарт» лікування кли-
шоногості), Олег Шмирьов (пункція і дренування 
плевральної порожнини), Сергій Рябчун (кадавер-
курс із реконструкції сухожиль), Ганна Вовченко (УЗ-
діагностика патології кульшових суглобів), Миросла-
ва Петровська (лабораторна діагностика в дитячій 
хірургії). Ці практичні заняття були цікавими не тіль-
ки молодим, але й досвідченим лікарям, оскільки ба-
зуються на нових методиках лікування із застосуван-
ням сучасного обладнання. Усі навики відпрацьовані 
на 3D-моделях, сучасних симуляційних тренажерах 
або на тваринному матеріалі. Кожному учаснику ви-
дали відповідні сертифікати.

Більш того, учасники конференції акцентували 
увагу на необхідності розроблення протоколів і їх за-
твердження на рівні Міністерства охорони здоров’я 
України. Це допоможе попередити можливі помилки, 
забезпечити якісну медичну допомогу дітям у регіо-
нах і надати рекомендації для лікарів первинної та 
вторинної ланок закладів охорони здоров’я України. 
Також є нагальна потреба налагодити належну орга-
нізацію проведення хірургічних втручань, складність 
яких відповідала б рівню надання допомоги в ліку-
вально-профілактичних закладах України.

Висловлюємо подяку керівництву Національного 
університету охорони здоров’я України імені 
П.Л. Шупика, а також її підрозділам – симуляційному 
центру і кафедрі дитячої хірургії, Українській академії 
педіатричних спеціальностей, Асоціації дитячих лі-
карів хірургічних спеціальностей, спонсорам і парт-
нерам заходу за можливість після тривалої ізоляції 
зустрітися з колегами, здобути теоретичні та прак-
тичні знання і дружно поспілкуватися.

Усі ми маємо єдину мету – спільними зусиллями 
боротися за здоров’я маленьких пацієнтів, які є май-
бутнім України. До наступних зустрічей!
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