
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7) 

 
Н а п р я м :  « Х і р у р г і я ,  н е й р о х і р у р г і я ,   

к а р д і о х і р у р г і я ,  е н д о с к о п і я »  

 

Науково-практична конференція  

Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування пролежнів, ускладнених ран та трофічних 

виразок у хворих з опіками та їх наслідками 

 

Дата та час проведення: 27 квітня 2018 року, 10.00-16.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 2 

Організатор: Кафедра комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика 

Спонсор конференції: 

 

 

ПРОГРАМА* 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 

Головуючі: Козинець Г.П., проф.; Олійник Г.А., проф.; Коваленко О.М., проф. 

Вступне слово президента асоціації комбустіологів України професора Козинця Г.П. 

Стан надання медичної допомоги хворим із опіками та їх наслідками в Україні. Інноваційні здобутки 

лікування комбустіологічної служби України 

Козинець Г.П., проф. 

Стан наданння комбустіологічної допомоги хворим із опіками та їх наслідки в Харківській області та 

інноваційні здобутки в лікуванні опіків 

Олійник Г.А., проф. 

Стан наданння комбустіологічної допомоги хворим із опіками та їх наслідки в Дніпропетровській 

області та інноваційні здобутки в лікуванні опіків 

Слесаренко С.В., проф. 

Стан наданння комбустіологічної допомоги хворим із опіками та їх наслідки у Вінницькій області та 

інноваційні здобутки в лікуванні опіків 

Нагайчук В.І., проф. 

КАВА-БРЕЙК 

 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

Головуючі: Слесаренко С.В., проф.; Нагайчук В.І., проф.; Жернов О.А., д.м.н. 

Принципи профілактики та консервативного лікування пролежнів різних локалізацій у хворих із 

тяжкими опіками. Використання сучасних засобів 

Козинець Г.П., проф.; Коваленко О.М., проф.; Солодкий Ю.А. 

Основні засади хірургічного лікування пролежнів різних локалізацій у хворих із тяжкими опіками 

Жернов О.А., д.м.н.; Жернов А.О., к.м.н.; Стаскевич С.В. 

Особливості хірургічного лікування пролежнів у хворих із опіками 

Перцов В.І., проф.; Пономаренко О.В., к.м.н. 

Вибір методу оперативного лікування пролежнів у хворих із тяжкими опіками 

Савчин В.С., к.м.н. 

Фіксовані виступи. Регламент одного виступу 5 хвилин 

Тацюк С.В., к.м.н. (Одеса), Савчин В.С., к.м.н. (Львів), Пономаренко О.В., к.м.н. (Запоріжжя) 



ПЕРЕРВА 

(13.30-14.10) 

 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ 

Головуючі: Нагайчук В.І., проф.; Перцов В.І., проф.; Савчин В.І., к.м.н. 

Інноваційні технології лікування пролежнів у хворих із тяжкими опіками 

Олійник Г.А., проф. 

Використання ВАК-терапії в лікуванні поширених пролежнів при тяжких опіках 

Тацюк С.В., к.м.н. 

Методи лікування пролежнів із використанням методів біогальванізації 

Нагайчук В.І., проф. 

Обгрунтування хірургічного лікування рубцевих деформацій з використанням розтягнутих 

об’єднаних клаптів з власним кровообігом 

Мохаммед Кітрі 

Удосконалення хірургічного лікування поверхневих і глибоких дермальних опіків 

Коваленко А.О. 

Фіксовані виступи. Регламент одного виступу 5 хвилин 

Погориляк А.Й., к.м.н.; Нікітенко Б.М.; Цапенко В.І.; Трач Р.Я.; Гринчук О.П. 

Організаційне засідання Асоціації комбустіологів України (15.30-16.00) 

Голова: Козинець Г.П., проф., президент асоціації комбустіологів України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


