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Готельний комплекс «Одеса» 
Гагаринське плато, 5     



     Вельмишановний(а) ______________________________________________, 

 

      Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнськії науково-практичній конференції 

з міжнароднодною участю «Помилки та небезпеки в лапароскопічній 

хірургії», яка проводиться 21-23 травня 2015 р. у готельному комплексі 

«Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Гагаринське плато, 5. Конференція 

затверджена в реєстрі з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій МОЗ та НАМН України на 2015 рік, тому є основою для офіційного 

відрядження.  

 

     Організатори конференції: 

 Національна академія медичних наук України 

 Міністерство охорони здоров‘я України 

 Одеський національний медичний університет 

 Українська асоціація лікарів з малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних 

технологій 

 Асоціація хірургів Одеської області 

 Благодійний фонд «Каріта-Україна» 
 

    Програмні питання конференції: 
 Загальні принципи безпеки лапароскопічних операцій, сучасні можливості 

навчання лапароскопічній хірургії     

 Помилки та небезпеки лапароскопічної біліарної хірургії 

 Ускладнення та незадовільні результати лапароскопічної хірургії морбідного 

ожиріння, гриж стравохідного отвору діафрагми та передньої черевної стінки  

 Помилки при лапароскопічних операціях в онкології та колопроктології 

 Ургентна лапароскопічна хірургія та інші аспекти мініінвазивної хірургії 

 

     21 травня 2015 р. у Навчально-інноваційному центрі практичної підготовки 

лікарів Одеського національного медичного університету буде проведений 

практичний майстер-клас на віртуальних симуляторах "Актуальні 

питання техніки лапароскопічних операцій".  

 

     Загальний план роботи конференції: 

21 травня – Практичний майстер-клас, заїзд учасників, реєстрація 

22 травня – Реєстрація, пленарні засідання, дружня вечеря 

23 травня – Пленарні засідання, культурна програма, від’їзд учасників 

      

     В програмі можливі зміни, в тому числі стосовно вказаних цін. Інформація, 

що поновлюється, розміщена на офіційному сайті Української асоціації лікарів з 

малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій – www.laparoscopy.od.ua 

http://www.laparoscopy.od.ua/


ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
  

 Голова оргкомітету 

 Запорожан В.М. – віце-президент НАМН України, академік НАМН України, 

Лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, ректор 

Одеського національного медичного університету, президент Української 

асоціації лікарів з малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій 

 

 Заступники голови оргкомітету 

 Кресюн В.Й. - член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і 

техніки України, доктор медичних наук, професор, перший проректор 

Одеського національного медичного університету 

 Дубініна В.Г. – доктор медичних наук, професор, проректор з лікувальної 

роботи та післядипломної освіти Одеського національного медичного 

університету 

 Ничитайло М.Ю. - Лауреат Державної премії України, доктор медичних 

наук, професор, заступник директора з наукової роботи та керівник відділу 

лапароскопічної хірургії та холелітіазу Національного інституту хірургії та 

трансплантології ім. О.О.Шалімова, віце-президент Асоціації хірургів України 

 Грубнік Володимир Володимирович - заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 

Одеського національного медичного університету, віце-президент Української 

асоціації лікарів з малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій, голова 

правління Ассоціації хірургів Одеської області,  050 391 21 96, 094 947 28 29.  

 

 Науковий комітет 

 Проф. Андрющенко В.П., к.мед.н. Артьоменко В.В., проф. Березницький 

Я.С., проф. Білянський Л.С., проф. Бойко В.В., проф. Бондарев Р.В., проф. 

Бичков С.О., проф. Вансович В.Є., проф. Велигоцький О.М., проф. Велигоцький 

М.М., проф. Ганжий В.В., проф. Гладчук І.З., к.м.н. Горячий В.В., проф. Грубнік 

Ю.В., проф. Даценко Б.М., проф. Дейкало І.М., проф. Демидов В.М., проф. 

Десятерик В.І., проф. Дзюбановський І.Я., проф. Дронов О.І., проф. 

Запорожченко Б.С., проф. Захараш М.П., к.мед.н. Ільяшенко В.В., проф. Іоффе 

О.Ю., проф. Каштальян М.А., проф. Клименко В.М., проф. Ковальска І.О., 

проф. Ковальчук О.Л., проф. Копчак В.М., проф. Кутовий О.Б., проф. Кучер 

М.Д., проф. Лаврик А.С., проф. Литвиненко О.М., проф. Лосев О.О., чл.-кор. 

НАМН, проф. Лупальцов В.І., проф. Мамчич В.І., проф. Матвійчук Б.О., проф. 

Міщенко В.В., проф. Мішалов В.Г., д.мед.н. Нікішаєв В.І., проф. Ничитайло 

М.Ю., проф. Огородник П.В., проф. Оспанов О.Б., проф. Паламарчук В.І., проф. 

Петренко Г.Д., проф. Пиптюк О.В., проф. Ратчик В.М., к.мед.н. Сербул М.М., 

проф. Сипливий В.О., проф. Слонецький Б.І., проф. Сушков С.В., проф. Тамм 



Т.І., проф. Тутченко М.І., 

Фелештинський Я.П., к.мед.н. 

проф. Хворостов Є.Д., проф. 

Шевченко Б.Ф., проф. Шейко В.Д.

 

 Секретаріат 

 Малиновський Андрій 

асистент кафедри хірургії № 1 

університету, секретар Української асоціації лікарів з малоінвазивних, 

ендоскопічних і лазерних технологій

області, відповідальний секретар

uamelt@gmail.com 

 Парфентьєв Роман Сергійович

кафедри хірургії № 1 Одеського національного медичного університету

координатор зустрічі учасників

 Ромак Раїса Петрівна

хірургії № 1 Одеського національного медичного університету

питань реєстрації учасників

096 236 33 03 

 Воротинцева Ксенія Олегівна

Одеського національного медичного університету

розміщення учасників,  

 Кудінов Денис Володимирович

Одеського національного медичного університету

питань,  +38 099 924 14 95

  

ЗАПРОШЕНІ 

                      
 

ЗАПРОШЕНІ 

 
 

           

, проф. Усенко О.Ю., к.мед.н. 

к.мед.н. Фоменко В.А., акад. НАМН, проф. Фомін П.Д., 

проф. Черенько С.М., проф. Четвериков С.Г.

Шейко В.Д., проф. Шепетько Є.М. 

Малиновський Андрій Володимирович – кандидат медичних наук, 

асистент кафедри хірургії № 1 Одеського національного медичного 

Української асоціації лікарів з малоінвазивних, 

ендоскопічних і лазерних технологій, секретар Ассоціації хірургів Одеської 

відповідальний секретар,  +38 066 326 90 40, 

Роман Сергійович – кандидат медичних наук, доцент 

Одеського національного медичного університету

координатор зустрічі учасників,  +38 066 786 96 78 

етрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри 

Одеського національного медичного університету

учасників та культурно-розважальної програми

Воротинцева Ксенія Олегівна – магістрант кафедри хірургії № 1 

Одеського національного медичного університету, секретар з питань 

 +38 093 985 59 96 

Володимирович – лікар-інтерн (кафедр

Одеського національного медичного університету), секретар з 

4 95 

ЗАПРОШЕНІ ГЕНЕРАЛЬНІ СПОНСОРИ
 

     

 
ЗАПРОШЕНІ СПОНСОРИ 

   

         

н. Урсол Г.М., проф. 

, акад. НАМН, проф. Фомін П.Д., 

Четвериков С.Г., проф. 

кандидат медичних наук, 

Одеського національного медичного 

Української асоціації лікарів з малоінвазивних, 

, секретар Ассоціації хірургів Одеської 

326 90 40,  

кандидат медичних наук, доцент 

Одеського національного медичного університету, 

кандидат медичних наук, асистент кафедри 

Одеського національного медичного університету, секретар з 

розважальної програми,  +38 

магістрант кафедри хірургії № 1 

секретар з питань 

кафедра хірургії № 1 

секретар з технічних 

ГЕНЕРАЛЬНІ СПОНСОРИ 

 

        

     



ЯК ДІСТАТИСЯ ДО ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ОДЕСА» 
 

Оргкомітет планує зустрічати учасників на залізничному вокзалі. Самостійно від 
залізничного вокзалу можна дістатися маршрутними таксі № 115 та № 198, від 
зупинки «Залізничний вокзал» на вул. Середньофонтанська (праворуч виходячі 
з перону), до зупипинки на замовлення біля готельного комплексу по вул. 
Генуезькій. Готель має власну безкоштовну автостоянку.  
 

     
 

ПОПЕРЕДНЯ ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ 
 
ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ Є ОБОВ´ЯЗКОВОЮ для всіх учасників, в тому числі 
для членів наукового комітету і головуючих у секціях. При заповненні 
реєстраційної веб-форми учасник вносить дані щодо проживання (див. 
далі). Реєстрація на місті без попереднього заповнення веб-форми можлива 
лише у виключних випадках. При цьому оргкомітет не гарантує розміщення у 
готелі та отримання портфелю учасника. Оргкомітет забезпечить допомогою у 
заповненні веб-форми, якщо це буде необхідним.  
 
Посилання на реєстраційну веб-форму: http://goo.gl/forms/ulC6Vw7Wmz 

(українською мовою), http://goo.gl/forms/szJyJuBgT2 (російською мовою).  
 
Веб-форма дозволяє редагувати її після першого заповнення, якщо учасник, 
наприклад, не може одразу зазначити дату, і особливо, час прибуття, або 
інформацію щодо розміщення у готелі. Це є можливим до 20 квітня 2015 р. 
Далі посилання на веб-форму буде недійсним. Для можливості редагування, 
коли в кінці з´явиться повідомлення «Ваши регистрационные данные 
приняты!», другою кнопкою миші натисніть на надпис "Изменить ответ" цього 
повідомлення та оберіть "Копировать адрес ссылки" або аналогічний розділ 
контекстного меню в залежності від Вашого браузеру. Збережіть посилання та 
знову заходьте за ним, якщо потрібно.  

http://goo.gl/forms/ulC6Vw7Wmz
http://goo.gl/forms/szJyJuBgT2


 
Оргкомітет наполягає на отриманні актуальної інфомації від делегатів! 
Тому просимо учасників, які вже відправили реєстраційну веб-форму і 
залишили незаповненими деякі графи чи вони містять застарілу інформацію, 
заповнити ці графи якамога швидше за допомогою функції редагування. Якщо 
таке посилання на веб-форму було загублене, треба заповнити її заново.  
 
Кінцевий термін заповнення чи редагування веб-форми - 20 квітня 2015 р.   
 
При відміні участі треба відразу повідомити оргкомітет у письмовій формі 
за адресою uamelt@gmail.com, але не пізніше 1 травня 2015 р. 
 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА  
  
Реєстрація буде проходити на I поверсі готельного комплексу «Одеса» 21 
травня з 16:00 до 19:00, 22 травня з 7:00 до 11:00.  
 
Реєстраційний внесок – 300 грв. В нього входить: відвідування засідань, 
кофе-брейки, портфель учасника, який містить програму, журнал з 
матеріалами конференції, сертифікат, рекламні матеріали спонсорів, бейдж. 
Відвідування засідань можливе тільки при наявності бейджу. Інші витрати 
можливі під час додаткових заходів:  
 Обід у готельному комплексі «Одеса» в I день – 150 грв. 
 Дружня вечеря у готельному комплексі «Одеса» в I день – 300 грв. 
 Морська прогулянка з фуршетом в II день – 500 грв. 
 Екскурсія в II день – 100 грв. 
 
Для реєстрації на участь у додаткових заходах існує окрема невелика веб-
форма. Хоча вона не є обов´язковою, але у зв’язку з обмежною кількістю 
учасників деяких заходів, оргкомітет наполягає на її заповненні. Ця веб-форма 
заповнюється одноразово.  
 
Посилання на форму додаткових заходів: http://goo.gl/forms/04viLJ7DJx 

 
Кінцевий термін заповнення форми додаткових заходів - 20 квітня 2015 р.   
 

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ 
 
Проживання учасників пропонується у готельному комплексі «Одеса» 
(вул. Гагаринське плато, 5) та додатково – у готелі «Аркадія» (500 м від 
готельного компексу «Одеса», вул. Генуезька, 24) за пільговими цінами, що на 
15-20 % нижче за ціни, які вказані на сайтах готелів www.ok-odessa.com та 
www.hotel-arkadia.com. Заявка на проживання виконується при заповненні 
реєстраційної веб-форми. Рекомендуємо уважно вивчити інформацію щодо 
варіантів розміщення на сайті готельного комплексу перед тим, як заповняти чи 
редагувати веб-форму. В даний час кількість номерів класу Економ обмежена. 
Тому останні бронювання номерів цього класу можуть бути переведені у клас 

mailto:uamelt@gmail.com
http://goo.gl/forms/04viLJ7DJx
http://www.ok-odessa.com/
http://www.hotel-arkadia.com/


Стандарт. Аналогічно, останні бронювання номерів будь-якого типу у ГК 
«Одеса» можуть бути переведені до готелю «Аркадія». Ціна вказана за номер. 
У вартість номера сніданок не входить. Його треба замовляти окремо. Сутки 
рахуються з 14:00 до 12:00. Але можливе раннє заселення (з 6:00 до 14:00) та 
пізній виїзд (з 12:00 до 20:00), з оплатою за половину доби. Після заповнення 
он-лайн форми оргкомітет здійснює бронювання номерів, і повідоміть про це 
учасника. Отже, самостійне бронювання готелю не потрібне для виключення 
подвійного бронювання. Також для виключення подвійного бронювання, якщо 
розміщенням учасника у готельному комплексі «Одеса» займається фірма-
спонсор, ця фірма сама здійснює бронювання, обов´язково про це повідомляє 
оргкомітет за адресою uamelt@gmail.com, а учасник при заповненні анкети це 
вказує. При цьому відповідальність за розміщення учасника бере на себе 
фірма-спонсор. Розміщенням у інших готелях оргкомітет не займається.     
  

ПРАКТИЧНІЙ МАЙСТЕР-КЛАС 
"Актуальні питання техніки лапароскопічних операцій" 

21 травня 2015 р. 
 

Практичний майстер-клас проводиться у Навчально-інноваційному центрі 
практичної підготовки лікарів Одеського національного медичного університету  
на першому в Україні віртуальному симуляторі LapMentor та якісних 
платформах LapTrainer. Кількість учасників обмежена – 10 курсантів. Для 
реєстрації треба також заповнити відповідну веб-форму. Після набору групи 
реєстрацію буде зупинено. Вартість участі у майстер-класі – 1200 грв. Центр 
розташований в Анатомічному корпусі ОНМедУ за адресою: Валіховський 
пров., 3-а. Учасники отримають сертифікат про післядипломне удосконалення. 
 
Посилання на веб-форму майстер-класу: http://goo.gl/forms/qIldDtXFLi 
 

Кінцевий термін заповнення веб-форми майстер-класу - 20 квітня 2015 р.   
   

 

mailto:uamelt@gmail.com
http://goo.gl/forms/qIldDtXFLi


         
 
 

21 травня 2015 р. 

09:00 - 09:30 Реєстрація на майстер-клас  

09:30 - 09:45 Вступне слово - Дубініна В.В., Грубнік В.В., Артьоменко В.В. 

09:45 - 14:00 
Безпечна лапароскопічна холецистектомія при технічно складних 

анатомічних та патологічних умовах 

Модератори: Грубнік В.В., Артьоменко В.В., Малиновський В.В. 

09:45 - 10:30 Лекція Грубнік В.В. 

Складні варіанти анатомії жовчних 
протоків та гілок загальної печінкової 
артерії та іх значення при виконанні 
лапароскопічної холецистектомії 

10:30 - 14:00 
Практична 
частина на 
LapMentor 

Малиновський А.В. 
Техніка безпечної лапароскопічної 
холецистектомії при технічних 
труднощах 

14:00 - 15:00 Обід  

15:00 - 18:00 Найкращі варіанти лапароскопічного шва 

Модератори: Артьоменко В.В., Ільяшенко В.В. 

15:00 - 15:45 Лекція Ільяшенко В.В. 
Екстра- чи інтракорпоральний шов? 
Сучасна практика Європейських клінік.  

15:45 - 18:00 
Практична 
частина на 
LapTrainer  

Ільяшенко В.В.  
Техніка вузлового та безперервного 
інтракорпорального лапароскопічного 
шва   

 

 



НАУКОВА ПРОГРАМА 
 

22 травня 2015 р. 

09:00 - 09:15 Вступне слово - Запорожан В.М., Усенко О.Ю., Грубнік В.В. 

09:15 - 12:15 
Засідання № 1: Загальні питання профілактики і лікування ускладнень 
та навчання в лапароскопічній хірургії 

Головуючі:  Запорожан В.М., Фомін П.Д., Усенко О.Ю., Грубнік В.В., Березницький Я.С. 

09:15 - 09:30 
Релапароскопія в лікувально-діагностичному алгоритмі ускладнень 
лапароскопічної хірургії 
Ничитайло М.Ю., Огородник П.В., Скумс А.В., Литвиненко О.М., Литвин О.І. (Київ)  

09:30 - 09:45 
Помилки та небезпеки при накладанні пневмоперітонеуму та введенні портів 
Грубнік В.В., Ільяшенко В.В. (Одеса) 

09:45 - 10:00 
Технічні особливості постановки «сліпого» троакару  
Ковальчук О.Л. (Тернопіль) 

10:00 - 10:15 
Ускладнення лапароскопічних операцій (Відеопрезентація) 
Ганжий В.В., Ганжий І.Ю., Кічангін Є.В., Ціомашко П.М., Славчев С.М. (Запоріжжя) 

10:15 - 10:30 
Ятрогенні пошкодження при лапароскопічних операціях  
Гончар М.Г. Кучірка Я.М., Пиптюк О.В., Богуш А.Є. (Івано-Франківськ) 

10:30 - 10:45 
Помилки абдомінальних лапароскопічних хірургів з позиції гинекологів  
Гладчук І.З. (Одеса) 

10:45 - 11:00 
Профілактика віддалених ускладнень після лапароскопічних операцій  
Галімов О.В., Ханов В.О., Зиганшин Д.М., Ахіяров В.З. (Уфа) 

11:00 - 11:15 
Результати короткострокового навчання лікарів ендоскопічній хірургії  
Федоров І.В. (Казань) 

11:15 - 11:30 

Перший досвід навчання лапароскопічній хірургії на віртуальних симуляторах 
LapMentor і LapTrainer в Навчально-інноваційному центрі практичної 
підготовки лікарів ОНМедУ  
Запорожан В.М., Артьоменко В.В., Грубнік В.В., Малиновський А.В. (Одеса) 

11:30 - 11:45 
Досвід застосування сучасних методик практичного навчання для освоєння 
мануальних навичок в лапароскопічній хірургії  
Березницький Я.С., Дука Р.В. (Дніпропетровськ) 

11:45 - 12:00 
Оцінка ризику паціентів з серцево-судинними захворюванями при хірургічних 
втручаннях: рекомендації Європейського суспільства кардиологів  
Себов Д.М. (Одеса)  

12:00 - 12:15 
Організація хірургічної допомоги в умовах АТО 
Каштальян М.А. (Одеса) 

12:15 - 13:00 Кава-брейк 

13:00 - 15:00 
Засідання № 2: Помилки та небезпеки при лапароскопічній 
холецистектомії. Профілактика та лікування ускладнень 

Головуючі:  Ничитайло М.Ю., Лупальцов В.І., Огородник П.В., Грубнік В.В., Матвійчук Б.О. 

13:00 - 13:10 

Хірургічне лікування жовчотеч після холецистектомії з використанням 
мініінвазивних втручань 
Ничитайло М.Ю., Огородник П.В., Мошківський Г.Ю., Гоман А.В., Дейниченко А.Г., 
Загрійчук М.С., Булик І.І., Гуцуляк А.І. (Київ) 

13:10 - 13:20 
Технологічні аспекти застосування мініінвазивних методів в корекції 
жовчовитікань після лапароскопічних холецистектомій  
Хворостов Є.Д., Бичков С.О., Гриньов Р.М., Цівенко О.І. (Харьків) 

13:20 - 13:30 
Значення анатомічних варіацій біліарної системи для профілактики 
ускладнень лапароскопічної холецистектомії  
Мендель М.А., Іващенко А.В. (Київ) 

13:30 - 13:40 
Ускладнення лапароскопічної холецистектомії: діагностика, профілактика, 
лікування (Відеопрезентація) 
Гавриш Я.І., Лукавецький О.В. (Львів) 

13:40 - 13:50 
Лапароскопічна субтотальна холецистектомія як метод профілактики 
пошкодження жовчних протоків при складних формах жовчнокам’яної 



хвороби  
Грубнік В.В., Прикупенко М.В., Воротинцева К.О. (Одеса) 

13:50 - 14:00 
Попередження пошкоджень жовчних протоків під час лапароскопічної 
холецистектомії при деструктивних формах гострого холециститу 
Шейко В.Д., Панасенко С.І. (Полтава) 

14:00 - 14:10 
Реконструктивні втручання при пошкодженні позапечінкових жовчних проток 
після лапароскопічної холецистектомії  
Шепетько Є.М., Ковальчук О.В., Лобода С.С., Копецька А.М. (Київ) 

14:10 - 14:20 

Прогнозування та профілактика інтраопераційних ускладнень під час 
виконання однопортової холецистектомії при гострому холециститі 
Клименко В.М., Кравченко Б.С., Захарчук О.В., Кравченко С.М., Сиволап Д.В. 
(Запоріжжя) 

14:20 - 14:30 
Безгазова лапароскопічна холецистектомія, ризики та переваги 
Бойко В.В., Сушков С.В., Доценко Є.Г., Тижненко М.О. (Харків) 

14:30 - 14:40 
Прогнозування лапароскопічної холецистектомії у хворих з ускладненими 
формами гострого холециститу  
Лупальцов В.І., Ягнюк А.І., Трофимова А.В. (Харьків) 

14:40 - 14:50 
Дренування загальної жовчної протоки при гострому калькульозному 
холециститі, який ускладнений холедохолітіазом 
Паламарчук В.І., Свиридюк Б.В., Іванько О.В. (Київ) 

14:50 - 15:00 

Результати лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі та 
його ускладненних формах у хворих різних вікових груп  
Мішалов В.Г., Бондарєв Р.В., Іванцок В.М., Сопко А.І., Козубович Р.Н., Лозян І.В. 
(Київ) 

15:00 - 16:00 Обід 

16:00 - 18:30 
Засідання № 3: Ускладнення та результати операцій при морбідному 
ожирінні, грижах стравохідного отвору діафрагми та грижах передньої 
черевної стінки 

Головуючі:   Усенко О.Ю., Велигоцький М.М., Лаврик А.С., Фелештинський Я.П. 

16:00 - 16:10 
Небезпеки та ускладнення мініінвазивного лікування ожиріння  
Лаврик А.С., Згонник А.Ю. (Київ) 

16:10 - 16:20 
Ускладнення в лапароскопічної баріатричної хірургії та їх профілактика 
Оспанов О.Б., Орекешева А.М., Намаєва К.А., Фурсов Р.А. (Астана) 

16:20 - 16:30 
Порівняння ускладнень деяких баріатричних операцій. Профілактика та 
лікування  
Гавриш Я.І., Лукавецький О.В., Кравчук І.В. (Львів) 

16:30 - 16:40 
Лапароскопічне міні-шунтування шлунка  
Усенко О.Ю., Тивончук О.С., Лаврик А.С., Згонник А.Ю. (Київ) 

16:40 - 16:50 
Оцінка результатів лапароскопічних баріатричних операцій: гастроплікаціі і 
поздовжньої резекції шлунка  
Оспанов О.Б., Намаєва К.А. (Астана) 

16:50 - 17:00 
Комбінація лапароскопічної фундопликації з гастроплікацією в лікуванні ГЕРХ 
та ожиріння  
Оспанов О.Б., Орекешева А.М. (Астана) 

17:00 - 17:10 
Інтраопераційні та післяопераційні ускладнення при лапароскопічних і 
відкритих оперативних втручаннях при ахалазії стравоходу  
Фомін П.Д., Грубнік В.В., Малиновський А.В., Курбанов А.К. (Київ, Одеса) 

17:10 - 17:20 

Результати ендовідіохірургічних втручань при доброякісних захворюваннях 
стравоходу  
Усенко О.Ю., Тивончук О.С., Лаврик А.С., Дмитренко О.П., Згонник А.Ю., Мовчан 
Б.Б. (Київ) 

17:20 - 17:30 
Причини незадовільних результатів лапароскопічної пластики гриж 
стравохідного отвору діафрагми: аналіз результатів 2500 операцій  
Грубнік В.В., Малиновський А.В. (Одеса) 

17:30 - 17:40 
Профілактика несприятливих результатів лапароскопічної корекції 
антирефлюксної функції кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми і 



ахалазії стравоходу  
Велигоцький М.М., Горбуліч О.В., Комарчук В.В. (Харьків) 

17:40 - 17:50 
Хірургічні аспекти лікування хворих з грижами стравохідного отвору 
діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою  
Матвійчук Б.О., Гураєвський А.А., Стасишин А.Р., Гамор В.М. (Львів) 

17:50 - 18:00 

Причини та профілактика рецидивів пахвинних гриж при трансабдомінальній 
преперитонеальній алопластиці 
Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А., Коханевич А.В. 
(Київ) 

18:00 - 18:10 
Ускладнення та помилки при відеоендоскопічних втручаннях (TEP/TAPP) в 
хірургії пахвинної грижі  
Клименко В.М., Клименко А.В., Білай А.І., Кравченко С.М. (Запоріжжя) 

18:10 - 18:20 

Попередження рецидиву при виконанні лапароскопічної протезуючої 
герніопластики післяопераційної вентральної грижі  
Іоффе О.Ю., Тарасюк Т.В., Стеценко О.П., Цюра Ю.П., Кривопустов М.С. 
(Київ) 

18:20 - 18:30 
Рецидиви після лапароскопічних герніопластик вентральних гриж як 
результат методологічних помилок  
Грубнік В.В., Воротинцева К.О. (Одеса) 

З 19:00 Дружня вечеря 

23 травня 2015 р. 

09:00 - 11:00 
Засідання № 4: Помилки та небезпеки при виконанні лапароскопічних 
втручань в онкології та колопроктології 

Головуючі:  Кучер М.Д., Черенько С.М., Грубнік В.В., Литвиненко О.М.  

09:00 - 09:15 
Лапароскопічна гастректомія в лікуванні раку шлунка: аналіз перших 60 
операцій  
Байдо С.В., Фомін П.Д., Жигулін А.В., Голуб Д.А. (Київ) 

09:15 - 09:30 
Хірургічні ризики виконання лапароскопічної адреналектомії та шляхи їх 
мінімалізації: досвід 700 операцій  
Черенько С.М., Ларин О.С., Товкай О.А. (Київ) 

09:30 - 09:45 

Роль лапароскопії в хірургічному лікуванні пухлин лівого анатомічного 
сегменту підшлункової залози  
Копчак В.М., Копчак К.В., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Ткачук О.С., Перерва Л.О., 
Андронік С.В. (Київ) 

09:45 - 10:00 

Лапароскопічна тотальна колектомія для лікування пацієнтів з неспецифічним 
виразковим колітом та хворобою Крона товстої кишки: успіхи, помилки, 
ускладнення  
Кучер М.Д., Криворук М.І., Ткаченко Ф.Г., Герасименко Н.В., Лишавський О.В. 
(Київ) 

10:00 - 10:15 
Ручний коло-анальний або апаратний колоректальний анастомоз? 
Порівняльна характеристика лапароскопічних низьких резекцій прямої кишки 
Черниковський І.Л., Алієв І.І., Комяк К. М., Кочнев В.В. (Санкт-Петербург) 

10:15 - 10:30 
Причини ускладнень та конверсій при лапароскопічних резекціях ободової 
кишки  
Тамм Т.І., Захарчук О.П., Непомнящий В.В., Дворнік І.О. (Харків) 

10:30 - 10:45 
Трансанальна ендоскопічна мікрохірургія пухлин прямої кишки 
Білянський Л.С., Мірошниченко Є.Ю. (Київ) 

10:45 - 11:20 Кава-брейк 

11:20 - 14:20 
Засідання № 5: Небезпеки в ургентній лапароскопічній хірургії. Інші 
аспекти мінімально-інвазивної хірургії 

Головуючі:  Грубник Ю.В., Каштальян М.А., Ганжий В.В., Кутовий О.Б. 

11:20 - 11:30 

Профілактика ускладнень при ургентних лапароскопічних операціях на 
органах черевної порожнини 
Тутченко М.І., Слонецький Б.І., Бабій В.П., Ярошук Д.В., Рудик Д.В., Клюзко Д.І., 
Кравцов І.В. (Київ) 



11:30 - 11:40 

Переваги і недоліки лапароскопічних втручань в ургентній абдомінальній 
хірургії 
Білянський Л.С., Абу Шамсія Р.Н., Дубенко Є.М.,  Васильєв А.В., Кравченко Т.Г. 
(Київ) 

11:40 - 11:50 

Результати та ускладнення комплексного лікування хворих з цирозом печінки, 
ускладненого кровотечею, із застосуванням малоінвазивних технологій 
Грубнік Ю.В., Загороднюк О.М., Грубнік В.Ю., Фоменко В.А., Юзвак О.М.  
(Одеса) 

11:50 - 12:00 
Помилки та небезпеки при торакоскопії та перікардіоскопії 
Урсол Г.М. (Кіровоград) 

12:00 - 12:10 
Можливості та безпека лапароскопічної хірургії в військово-польових умовах 
Шаповалов В.Ю., Каштальян М.А. (Одеса) 

12:10 - 12:20 
Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової 
непрохідності 
Дейкало І.М., Осадчук Д.В., Буката В.В. (Тернопіль) 

12:20 - 12:30 
Гнійно-септичні ускладнення у лапароскопічній хіругії гострих захворювань 
органів черевної порожнини  
Федоров В.Ю. (Львів) 

12:30 - 12:40 
Технологія зварювання тканин в лапароскопічній хірургії 
Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О., Зубаль В.І. (Київ) 

12:40 - 12:50 
Досвiд виконання органозберiгаючої операцiї в лiкуваннi жовчнокам'яноi 
хвороби 
Шевченко Б.Ф., Бабій О.М. (Дніпропетровськ) 

12:50 - 13:00 

Раціональні напрямки поліпшення діагностики і лапароскопічної 
холіцистектомії при гострому холециститі  
Петренко Г.Д., Сипливий В.О., Гузь А.Г., Євтушенко Д.В., Петюнін О.Г., Менкус 
Б.В., Хабусев В.К. (Харьків) 

13:00 - 13:10 

Традиційне співставлення - лапароскопічна холецистектомія проти відкритої 
холецистектомії: обгрунтованість хірургічної тактики у пацієнтів похилого віку 
із гострим деструктивним холециститом  
Демидов С.М., Демидов В.М. (Одеса) 

13:10 - 13:20 

Тактичні питання лапароскопічних та мініінвазивних втручань при 
жовчнокам'яній хворобі  
Ратчик В.М., Пролом Н.В., Зеленюк О.В., Орловський Д.В., Тарабаров С.О.  
(Дніпропетровськ) 

13:20 - 13:30 

Виконання лапароскопічної холецистектомії з метою декомпресії біліарної 
системи у хворих із механічною жовтяницею як засіб профілактики розвитку 
печінкової недостатності  
Грубнік Ю.В., Дзигал О.Ф. (Одеса) 

13:30 - 13:40 
Вибір ступеня інвазивності корекції ускладнених кіст підшлункової залози 
Бойко В.В., Доценко Є.Г., Пісоцький О.Н., Доценко Г.Д., Козаченко А.В. (Харків) 

13:40 - 13:50 
Порівняння методів створення робочого простору при лапароскопічних 
оперативних втручаннях 
Годлевський А.І., Саволюк С.І., Ярмак О.А. (Вінниця) 

13:50 - 14:00 
Актуальні питання організації ургентної ендоскопічної служби 
Рачкевич С.Л., Квіт А.Д. (Львів) 

14:00 - 14:10 
Комбінована система інтраопераційної візуалізації флуоресценції 
Лукавецький О.В., Огурцов О.В. (Львів) 

14:10 - 14:30 Прийняття резолюції та закриття конференції 
З 16:00 Прогулянка на теплоході, екскурсія 

 

 
До скорої зустрічі в Одесі! 




