
13

Події

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

Пост-реліз
VIII щорічного конгресу Європейського товариства 

дитячих ендоскопічних хірургів 
(25–28 вересня 2018 року, м. Брюссель)

Цього року конгрес проводився у «серці» Європейського Союзу – Брюсселі (Бельгія). На запрошення 
голови оргкомітету Конгресу, президента ESPES професора Henri Steyaert, участь у даному заході взяли 
й дитячі хірурги з України, серед них Роман Жежера та Валерія Соручан (Київ), Дмитро Чеканов (Ми-
колаїв), Дмитро Шевчук (Житомир).

У перший день роботи Конгресу 
було проведено тематичні майстер-
класи (Workshop): роботизована хі-
рургія, мініінвазивна хірургія дитя-
ч о г о  м і х у р о в о - с е ч о в і д н о г о 
рефлюксу, «вузли» у дитячій мініін-
вазивній хірургії. Дмитро Шевчук та 
Дмитро Чеканов взяли участь у май-
стер-класі з роботизованої хірургії, 
що передбачало, у тому числі, роботу 
із представленим на Конгресі робо-
том DaVinci. На майстер-класі обго-
ворено доповіді фахівців із Франції, 
Великої Британії, Бельгії та Італії. До-

повідачі відмітили перспективність вказаного напрямку мінінвазивної хірургії та висловили сподівання, що 
у зв’язку із закінченням дії патентів, вартість роботизованих систем з часом буде зменшуватись.

Наступного дня, 27 вересня, робота Конгресу розпочалась із сесії «Гострий апендицит». Колектив авторів 
з Італії представив досвід трансумбілікальної лапароскопічно-асистованої апендектомії (TULAA). Загалом 
досвід клініки нараховує понад 1600 апендектомій із застосуванням даної методики, доповідачі відмітили 
до 10% таких ускладнень, як нагноєння пупа. Група авторів із Франції, Великої Британії, Австрії та Італії по-
казала результати мультицентрового міжнародного дослідження стосовно переваг застосування ендосте-
плера проти петлі при апендектомії. Вони відмітили, що застосування ендостеплера дорожче, але, врахову-
ючи меншу кількість ускладнень, доцільніше. Автори зі Словаччини 
порівняли збіг клінічного та гістологічного діагнозу залежно від методу хі-
рургічного лікування апендициту. Встановлено, що при лапароскопічній 
апендектомії має місце 75% збігів, тоді як при відкритій – лише 58%. Фахівці 
із Південної Африки поділились власним досвідом стосовно лікування 
ускладненого апендициту. Відмітили, що при відкритій апендектомії відмі-
чається нагноєння рани у 10% хворих, при лапароскопічній апендектомії ма-
ють місце 20% абдомінальних ускладнень. Лікарі із Румунії представили свій 
досвід TULAA, показали простоту та швидкість виконання вказаної операції 
(тривалість у середньому 12 хвилин). Автори з Франції надали свої результа-
ти однопортової лапароскопічної апендектомії, тривалість якої становить 
близько 32 хвилин. Автори з Італії порівняли кількість ускладнень після ла-
пароскопічних апендектомій серед молодих та досвідчених дитячих хірургів. 
Виявилось, що у молодих хірургів відсоток ускладнень є нижчим. Колектив 
авторів з Іспанії представив досвід проведення «дешевої» апендектомії 
(TFTA – trocar free transumbilical appendectomia), вказавши на простоту її ви-
конання. Група авторів із Єгипту провела дослідження стосовно різниці між 
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застосуванням кліпс hem-o-lok та саморобної петлі на основу апендикса і встановили, що тривалість опера-
ції із hem-o-lok на 10 хв менша і на 10 доларів США дорожча. Дитячі португальські хірурги провели порів-
няння косметичних результатів апендектомії, проведеної різними способами, і встановили, що пацієнти 
більш задоволені косметичним ефектом після лапароскопічної апендектомії.

Секцію урології було розпочато із сечокам’яної хвороби. Доповідачі зазначили, що хвороба «молодшає», 
має чіткі географічні особливості, а ефективність лікування залежить від технологічного рівня клініки. 
Автори з Франції презентували мультицентрове дослідження з дилатацією балоном високого тиску везіко-
уретерального сегмента при первинному обструктивному мегауретері. Дуже цікаву порівняльну доповідь з 
лапароскопічної та ретроперитонеоскопічної хірургії верхніх сечових шляхів представили господарі 
ESPES-2019 – колектив авторів з Венеції. Також з університетьскої клініки Верони була доповідь про пост-
операційне застосування хоріонічного гонадотропіну при двобічному абдомінальному крипторхізмі. Хор-
ватські колеги пропонують застосовувати полімерні кліпси при варикоцеле у підлітків.

Не менш цікавою була секція абдомінальної хірургії. Особлива увага приділялася хворобі Гіршпрунга, 
неонатальній хірургії та аноректальним вадам. Також було презентовано досить рідкісні хвороби, такі як 
синдром Маєра–Рокитанського, синдром верхньої брижової артерії.

Робочий день закінчився розглядом проблем торакоскопічної хірургії. Особливу увагу було приділено 
легеневій хірургії та діафрагмальним грижам.

Останній день Конгресу, 28 вересня, було присвячено лапароскопічній герніології. Як альтернативу PIRS, 
румунські хірурги запропонували методику IRIS, а лікарі з Норфолку представили свій 22-річний досвід 
лікування пахових гриж.

Секція онкології довела, що практично всі пухлини можуть буди прооперовані з використанням мініін-
вазивної хірургії.

Залишок робочого дня пройшов у форматі круглого столу, на якому розглядалися складні випадки. Об-
говорення було дуже цікавим та емоційним.

Загалом у роботі Конгресу взяли участь понад 300 учасників з країн Європи, США, Туреччини, Єгипту. 
Слід зазначити високий організаційний рівень заходу. У ході інтенсивної роботи детально розглядалися 
особливості діагностики та мініінвазивного лікування різноманітних хірургічних захворювань дитячого 
віку. Учасниками відмічено, що поступово мініінвазивні технології стають «золотим стандартом» у хірур-
гічному лікуванні більшості захворювань дитячого віку. Наголошувалося на перспективності впроваджен-
ня роботизованої хірургії. Розвиток даного напрямку гальмує висока вартість обладнання, особливо у кра-
їнах, що розвиваються.

Д.Ю. Чеканов
Д.В. Шевчук


