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Пост-реліз 

ХХІV З’їзду хірургів України 
(26–28 вересня 2018 року, м. Київ)

26–28 вересня 2018 року в місті Києві відбувся ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений сторіччю від 
дня народження академіка О.О. Шалімова. Захід підготовлено та проведено ДУ «Національний інсти-
тут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України та ГО «Асоціація хірургів 
України» за сприяння МОЗ України. У роботі з’їзду взяли участь 2000 фахівців, у тому числі іноземні. 

Під час з’їзду відбулися пленарні засідання, присвячені лікуванню вогнепальних ушкоджень, пов’язаних 
із воєнними діями, сучасним технологіям хірургічної корекції патології органів травлення, аналізу сучасно-
го стану хірургічної допомоги населенню та завдань з покращення її організації. Провідні фахівці галузі 
провели секційні засідання, присвячені раннім післяопераційним ускладненням, сучасному стану та про-
блемам серцево-судинної, дитячої, ендокринної, баріатрічної, пластичної хірургії та комбустіології і транс-
плантології. 

У рамках з’їзду було заслухано звіт президії правління ВГО «Асоціації хірургів України» та відбулося об-
рання її нового складу. Головою асоціації було обрано чл.-кор. НАМН України, д.мед.н. проф. О.Ю. Усенка, 
а від дитячих хірургів України у правління обрано д.мед.н. проф. П.С. Русака, д.мед.н. проф. В.П. Притулу, 
д.мед.н. проф. Ю.Д. Кривченю.

Дитяча секція працювала 26–27.09.2018 р. На засіданнях було розглянуто найважливіші проблеми сучасної 
дитячої хірургії, зокрема лікування захворювань стравоходу, патології сечостатевої системи, гнійно-
деструктивних захворювань бронхолегеневої системи, підходи до реконструктивно-пластичної хірургії тощо. 

Під час засідання «Торако-абдомінальна хірургія дитячого віку» було заслухано 12 доповідей з питань 
лікування захворювань стравоходу, гнійно-деструктивних захворювань бронхолегеневої системи, кишкової 
непрохідності, товстої кишки. Засідання завершилося дискусією, у якій взяли участь професори 
Ю.Д. Кривченя, В.П. Притула, О.К. Слєпов, доц. В.В. Гончар, О. Годік.

На секційному засіданні «Гострий живіт у дітей, дитяча урологія» було заслухано 13 доповідей з питань 
діагностики та лікування гострого апендициту та його ускладнень, гострого панкреатиту, набутої кишкової 
непрохідності, патології сечостатевої системи. У дискусії за результатами засідання секції виступили 
Ю.В. Пащенко, М.Г. Мельниченко, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко.

Проблемні питання, які потребують подальшого дослідження: тактика лікування та класифікація гострого 
панкреатиту, особливо у підлітковому віці, антибіотикотерапія та антибіотикопрофілактика, питання про-
філактики спайкової хвороби, лікування гідронефротичної трансформації нирок та захворювань сечового 
міхура.
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На секційному засіданні «Травма у дітей. Реконструктивно-пластична хірургія» було представлено 18 до-
повідей з питань організації роботи дитячого хірурга, надання допомоги дітям з політравмою, лікування 
судинних мальформацій, опіків у дітей, гастрошизису та омфалоцеле, гострого гематогенного остеомієліту 
та його наслідків. У дискусії взяли участь В.А. Дегтяр, М.П. Кисіль, І.В. Ксьонз, П.С. Русак, І.М. Бензар, 
В.П. Притула. Проблемні питання, що розглядалися: класифікація гастрошизису, омфалоцеле та їх корекція,  
комбіновані судинні мальформації, принципи діагностики та ризики, діагностика та лікування гострого 
гематогенного остеомієліту, особливо у дітей молодшого віку.

На секційному засіданні «Мініінвазивна хірургія дитячого віку» було заслухано 16 доповідей, у яких 
проаналізовано ефективність застосування мініінвазивних технологій у лікуванні патології легень, страво-
ходу, кіст паренхіматозних органів черевної порожнини, деформації грудної клітки, гінекологічної практики, 
гострого апендициту та інвагінації кишечника. Під час дискусії виступили В.П. Притула, П.С. Русак, А.С. 
Кузик, О.Є. Руденко О.Є. Метленко.

Учасники секції наголосили, що у сфері застосування сучасних мініінвазивних технологій в Україні 
залишається ряд проблем. Це, зокрема, неправильне трактування назви втручань – малоінвазивні; 
застосування лапароскопічних методик в онкологічній практиці (доцільність, об’єм), лікування нервово-
м’язових дисфункцій сечового міхура, лікування непаразитарних кіст паренхіматозних органів у дітей, 
використання лапароскопічних технологій при ускладнених апендицитах у дітей.

В.П. Притула
О.Г. Дубровін

П.С. Русак

УВАГА!
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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.


