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Перша науково�практична конференція
з міжнародною участю «Охматдитівські читання»

Ця подія стала знаковою серед медичних
спільнот не тільки в Україні, але й поза її межа�
ми. Захід зібрав фахівців, спеціалістів, науков�
ців, корифеїв у галузі дитячої хірургії, ортопедії,
педіатрії, неонатології, генетики, неврології,
радіології, медсестринства, відданих шляхетній
справі — охороні здоров'я. 

У роботі конференції взяли участь представ�
ники ближнього зарубіжжя — Киргизстану,
Узбекистану (фото 1). На заході був присутній
благодійник та друг НДСЛ «Охматдит», наща�
док засновників лікарні Мішель Терещенко.

Така  зустріч — унікальна можливість для
фахівців із різних міст України та зарубіжжя
зібратися разом і обговорити актуальні питання
розвитку медицини, отримати досвід іноземних
спеціалістів. Конференція стала вагомим вне�
ском у розвиток пріоритетної для України галу�
зі охорони здоров'я та підвищення якості надан�
ня медичних послуг населенню.

Перша науково�практична конференція з
міжнародною участю «Охматдитівські читан�
ня» проходила два дні та мала п'ять секцій за
основними, провідними напрямами сучасної
медицини (педіатрія, радіологія, дитяча хірур�
гія, ортопедія, генетика та орфанні захворюван�
ня) та секцію з  медсестринства. 

Кількість зареєстрованих учасників конфе�
ренції становила понад 2500 осіб, а число пере�
глядів — понад 11000, що  свідчить про найак�
туальнішу тематику заходу. 

У привітальному слові генеральний дирек�
тор НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, заслу�
жений лікар України, доктор медичних наук
Жовнір В.А.   зазначив, що метою «Охматдитів�
ських читань» є бажання обмінюватися досві�
дом, новими напрацюваннями, досягненнями,
відкриттями. Виказав переконання, що профе�
сіоналізм, досвід і високі людські риси лікарів
та спеціалістів, потужний науковий, освітній та
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технологічний потенціал країни, об'єднавшись,
зможуть допомогти ефективно модернізувати
вітчизняну систему охорони здоров'я й вивести
українську медицину на найвищий європейсь�
кий рівень. Побажав учасникам плідної роботи
та нових творчих здобутків в ім'я збереження
здоров'я громадян України.

Слід відмітити дуже потужну й цікаву робо�
ту секції дитячої хірургії. У привітанні Почес�
ного президента Асоціації дитячих хірургів,
заслуженого діяча науки та техніки України,
лауреата Державної премії України, професора
Кривчені  Д.Ю. підкреслено вагомий внесок у
розвиток сучасної дитячої хірургії співробіт�
ників лікарні та кафедри дитячої хірургії
Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця, що підтверджено багатьма
доповідями на європейських і світових фору�
мах дитячих хірургів. Багато докладів присвя�
чено питанням реконструктивної, малоінва�
зивної хірургії, ускладненням у дитячої хірур�

гії та їх корекції, впровадженню новітніх тех�
нології в практику дитячого хірурга. Велику
зацікавленість відмічено  учасниками до
інформації щодо реконструкції кишкового
тракту після обширних резекцій товстої кишки
в дітей, трансплантації нирки в умовах
«Охматдиту». На секції ортопедії обговорено
актуальні питання щодо сучасних викликів
політравми в дітей та реконструктивних опе�
ративних втручань на хребті. Корисними, ціка�
вими, насиченими різноплановими доповідя�
ми були засідання секції медичної генетики і
орфанних захворювань, педіатрії, радіології.
На секції медсестринства багато уваги приді�
лено сімейно орієнтованому підходу в роботі
медичних сестер. 

Сподіваємося, що «Охматдитівські чи�
тання» стануть доброю традицією та місцем
для подальшого обміну досвідом і збага�
ченням новими знаннями у сфері охорони
здоров'я.
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