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Уперше в Україні відбувся навчальний курс 
під егідою Європейської асоціації дитячих хірургів 

«Неонатальна та мініінвазивна хірургія»
22–23 березня 2019 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (ЛМНУ) відбувся освітній навчальний курс для дитячих хірургів та урологів з країн Цен-
тральної та Східної Європи «Неонатальна та мініінвазивна хірургія». Тематика була обрана неви-
падково, адже питання лікування вроджених вад розвитку у новонароджених та у періоді раннього 
дитинства залишаються дискусійними.

Організаторами професійного тренінгу ви-
ступили Європейська асоціація дитячих хірур-
гів (EUPSA) та кафедра дитячої хірургії ЛНМУ, 
очолювана доцентом Андрієм Кузиком. Це вже 
12-й подібний захід, який проводить EUPSA, 
проте в Україні він відбувся вперше.

Під час урочистого відкриття надзвичайний 
емоційний заряд учасники отримали від ви-
ступу Львівської державної академічної чоло-
вічої хорової капели «Дударик» (художній ке-
рівник Дмитро Кацал).

З вітальним словом до учасників заходу 
звернувся завідувач кафедри дитячої хірургії 
доц. Андрій Кузик, який подякував усім спіке-

рам за готовність провести зазначений освітньо-навчальний курс і поділитися своїм досвідом. Також 
він висловив сподівання, що це буде чудовою нагодою для учасників ознайомитися з напрацювання-
ми провідних спеціалістів та із сучасними підходами до лікування хірургічної патології у дітей.

Від імені керівництва ЛНМУ гостей привітав проректор з наукової роботи проф. Андрій Наконеч-
ний, який наголосив, що «медицина – це та галузь, яка потребує навчання впродовж усього життя. 
Тому Університет завжди підтримуватиме заходи, які сприяють підвищенню професійного рівня лі-
карів з опановуванням сучасними інноваційними технологіями завдяки обміну досвідом з провід-
ними європейськими фахівцями».

Про великий інтерес до заходу 
свідчить той факт, що його учасника-
ми с та ли майже 300  слу хачів із 
23 країн не лише Європи, але й Азії та 
Африки. Спікерами курсу були такі 
всесвітньо відомі хірурги, як Мартін 
Ляхер (Лейпциг, Німеччина), Стюарт 
Гозі (Мюнхен, Німеччина), Томас 
Вестер (Стокгольм, Швеція), Мікка 
Пакарінен (Гельсінкі, Фінляндія), Да-
ріуш Патковскі (Вроцлав, Польща), 
Хуан Карлос де Агустін (Мадрид, Іс-
панія), Франческо Моріні (Рим, Іта-
лія). Вони прочитали 21 лекцію про 
сучасні підходи у хірургічному ліку-
ванні новонароджених, розповіли 
про власні напрацювання та досяг-



Події

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

нення у застосуванні мініінвазивних методів корекції вроджених 
і набутих захворювань у дітей.

Так, проф. Франческо Моріні поділився досвідом лікування не-
кротичного ентероколіту та вроджених вад розвитку дихальної сис-
теми, зупинився на тактиці лікування ускладнень, які виникають 
після корекції атрезії стравоходу.

Проф. Мартін Ляхер зупинився на питанні застосування одно-
портових лапароскопічних систем при лікуванні гострого апенди-
циту у дітей на прикладі використання Gove-порта, а також діа-
гностиці та лікуванні аноректальних вад розвитку у хлопчиків. Він 
поділився досвідом власної клініки з лапароскопічної корекції пах-
винних гриж, а також лікування пацієнтів з крижовокуприковими 
тератомами.

Про діагностику та лікування аноректальних вад розвитку у ді-
вчаток та про вади розвитку передньої черевної стінки розповів 
президент-елект EUPSA Томас Вестер.

Надзичайно цікавими були доповіді проф. Хуана Карлоса 
де  Аугустіна про лікування дітей з трахеостравохідною норицею та 
лікування гастроезофагеального рефлюксу у новонароджених і дітей старшого віку.

У своїх лекціях проф. Даріуш Патковскі висвітлив власний досвід торакоскопічної корекції у дітей 
з «long-gap» формою атрезії стравоходу, лапароскопічного лікування атрезії/стенозу 12-палої кишки 
та поділився методиками ендоскопічного накладання швів.

Декілька лекцій були присвячені дитячій урології. Зокрема проф. Стюарт Гозі поділився своїм до-
свідом лапароскопічного лікування гідронефрозу. Він також ознайомив присутніх з тактикою ліку-
вання дітей із вродженою діафрагмальною грижею та вродженою клоакою.

Проф. Мікка Пакарінен виступив з лекціями на теми «Хірургічне лікування хвороби Гіршпрунга» 
та «Медична і хірургічна тактики при синдромі короткої кишки».

Після закінчення кожної лекції учасники мали можливість задавати питання лектору, дискутувати 
та обговорювати проблемні питання. Кожний учасник отримав збірник лекцій та сертифікат про участь 
у навчальному курсі. Голова освітнього офісу EUPSA проф. Мартін Ляхер відмітив високий рівень ор-
ганізації курсу, а також зазначив: «Ми мали можливість побувати у дитячій клініці м. Львова. Звичайно, 
обладнання та забезпечення матеріалами і медикаментами у європейських клініках знаходиться на 
значно вищому рівні. Проте у дитячій хірургії визначальним все ж є вміння самого лікаря. У вас є дуже 

достойні спеціалісти, які віддані сво-
їй справі і люблять її. А це – найваж-
ливіше. Щодо самого курсу, то голо-
вним його завданням є можливість 
не лише почути про новітні методи-
ки чи технології, але й поставити за-
питання спікерам і подискутувати з 
ними, обмінятися думками. Налаго-
дження нових зв’язків, нових кон-
тактів – ось що для нас важливо».

Керівник кафедри і клініки дитя-
чої хірургії та урології Вроцлавсько-
го медичного університету проф. Да-
ріуш Патковскі відмітив разючі 
позитивні зміни, які відбулися в ме-
дичній галузі України протягом деся-
ти років, та зауважив: «Звичайно, 
лікарі тут працюють у нелегких умо-
вах. Маю сумнів, що в якійсь ще кра-
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їні лікарі дали би собі раду в тих умовах, в яких доводиться працювати українським колегам. І при тому 
вони щоразу підвищують якість та складність операцій, які виконують, борючись за життя маленьких 
пацієнтів. Це заслуговує на повагу».

Організатори навчального курсу висловили щиру подяку керівництву ЛНМУ, зокрема ректору – 
академіку НАМН України, професору Борису Зіменковському, проректору із наукової роботи, про-
фесору Андрію Наконечному, за допомогу та підтримку у вирішенні усіх організаційних питань.

12-й освітній навчальний курс «Неонатальна та мініінвазивна хірургія» став ще однією сходинкою 
до професійного зростання для дитячих хірургів та урологів України та їхніх колег із країн Централь-
ної та Східної Європи.

А.Й. Наконечний, А.С. Кузик


