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Перша відеоконференція дитячих урологів України 
з міжнародною участю  

«Odrex Pediatric Urology Meeting»

24–25 вересня 2021 року в м. Одесі відбулася Перша відеоконференція дитячих урологів України 
з міжнародною участю «Odrex Pediatric Urology Meeting». Уперше за довгі роки лікарі цього профілю 
зустрілися на власній конференції, а не були окремою секцією на зустрічах хірургів. Цей захід від-
бувся в «Medical Hub Odrex», який є майданчиком для обміну медичними знаннями на базі Медичного 
дому «Odrex».

Коло учасників: дитячі урологи, дитячі хірурги, дитячі нефрологи та інші фахівці, задіяні в наданні до-
помоги дітям з урологічними захворюваннями. Усі учасники мали змогу брати участь в офлайн- та онлайн-
форматах. На конференції були присутні представники майже всіх областей України.

Протягом двох днів понад 20 спікерів із різних куточків країни та світу висвітлювали актуальні проблеми 
сучасної дитячої урології, зокрема:

• злоякісна пухлина нирки,
• ендоскопія в діагностиці та лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура в дітей,
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• лікування обструктивного мегауретеру в дітей,
• нейрогенний сечовий міхур,
• рефлюкс-нефропатія в дітей,
• хронічна хвороба нирок у дітей з урологічною патологією,
• особливості вакцинації дітей з хронічними хворобами нирок,
• повне подвоєння уретри у хлопчика з епіспадією,
• ускладнення після ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюкса в дітей,
• особливості проведення мінічерезшкірної нефролітотрипсії в дітей,
• лапароскопічний уретерокалікоанастомоз при рецидивній протяжній стриктурі пієлоуретераль-

ного сегмента в дітей,
• досвід лікування пацієнта з метастатичним раком яєчка після крипторхізму з групи несприятливо-

го прогнозу та багато іншого.

Ділилися клінічними випадками, перевагами мініінвазивного лікування, говорили про трансплан-
тологію та проводили «живу» хірургію. Операція при вадах розвитку уретри у хлопчиків під назвою 
«гіпоспадія» проходила з онлайн-трансляцією. Учасники могли спостерігати за процесом втручання в 
операційному полі розміром 1,5 см, ставити питання та дізнаватися нову і важливу інформацію для 
лікування своїх пацієнтів.

Більшість учасників зазначили, що обміну інформацією між колегами справді не вистачало. Тому напри-
кінці конференції учасники порушили питання створення Асоціації дитячих урологів України.
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