
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься 

до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»  
 

 
У рамках Конгресу 

 
Н а п р я м  « Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, 

 ендоскопія, комбустіологія»  
 
 

Науково-практична конференція 
«Інноваційні технології лікування опіків і травматичних ушкоджень кінцівок» 

 
Дата та час 
проведення: 26 квітня 2017 року, 10.00-18.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №7  

Організатор: 

кафедра комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; 
Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів 
(ВАПРЕХ); 
Асоціація комбустіологів України; 
Громадське об’єднання з лікування ран 

 
ПРОГРАМА* 

Вітальне слово представника МОЗ України 
 
Вітальне слово головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Комбустіологія» 
проф. Козинця Г.П. 

 
Організаційні принципи надання допомоги хворим з опіками та відмороженнями 

та інноваційні технології їх лікування 
Головують: проф. Козинець Г.П., проф. Олійник Г.А., Комаров М.П. 

Теми доповідей 

Стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками та їх наслідками в Україні 
та впровадження інноваційних технологій в практику їх лікування 
проф. Козинець Г.П., к.м.н. Комаров М.П. 
 

Організаційні принципи надання допомоги постраждалим АТО та сучасні технології їх 
хірургічного лікування в Дніпропетровській області 
проф. Слєсаренко С.В. 
 

Організаційні принципи надання допомоги хворим з холодовою травмою в Харківській області 
та сучасні технології їх хірургічного лікування 
проф. Олійник Г.А. 
 

Організація надання допомоги хворим з опіками дорослих та дітей в Вінницькій області 
та інноваційні технології їх хірургічного лікування 
д.м.н. Нагайчук В.І. 
 

Фіксовані виступи (5-7 хв.) 
проф. Перцов В.І., к.м.н. Савчин В.С., к.м.н. Тацюк А.Й., к.м.н. Погореляк А.Й. 



КАВА-БРЕЙК 12.00-12.15 

Проблема діагностики та лікування опікового сепсису, септичного шоку 
Головують: проф. Слєсаренко С.В., проф. Сорокіна О.Ю., проф. Коваленко О.М. 

 
Теми доповідей 

Сучасне визначення сепсису та септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками 
проф. Козинець Г.П., проф. Сорокіна О.Ю., проф. Слєсаренко С.В. 
Основні напрями інтенсивної терапії сепсису і септичного шоку у хворих з тяжкими опіками 
проф. Сорокіна О.Ю., проф. Козинець Г.П. 
Діагностика розвитку ранньої та пізньої поліорганної дисфункції у хворих з опіками 
к.б.н. Осадча О.І. 
Оцінка різних форм системної запальної відповіді як предиктора розвитку сепсису 
к.б.н. Боярська Г.М. 
 
ПЕРЕРВА НА ОБІД 13.30-14.30 

 
Програма хірургічного лікування опікового сепсису, септичного шоку 

Головують: проф. Перцов В.І., д.м.н. Жернов О.А., д.м.н Нагайчук В.І. 
 

Теми доповідей 
Принципи хірургічного лікування постраждалих з сепсисом 
проф. Коваленко О.М. 
Основні напрями та інноваційні технології хірургічного лікування хворих з ранами 
різної етіології та розвитком септичних ускладнень 
проф. Слєсаренко С.В. 
Інноваційні технології хірургічного лікування поширених гнійно-некротичних ран голови 
д.м.н. Жернов О.А., к.м.н. Жернов А.О., Стаскевич С.В. 
Інноваційні технології хірургічного лікування хворих з поширеними глибокими опіками. 
Профілактика септичних ускладнень 
д.м.н. Нагайчук В.І. 
Ефективність комплексного лікування довго незагоюваних ран нижніх кінцівок 
проф. Слєсаренко С.В., к.м.н. Бадюл П.О., к.м.н. Нор Н.М., Слєсаренко К.С., Корпусенко О.І. 
Компенсація еритроцитарного і білкового обсягів у хворих з опіковим сепсисом при хірургічному 
лікуванні 
доц. Циганков В.П. 
Нові напрями в лікуванні патологічних рубців 
к.м.н. Коркунда С.В., проф. Олійник Г.А. 
Аутоліпографтінг у лікуванні рубців 
Баранов І.В. 
Фіксовані виступи (5-7 хв.) 
Цапенко В.І., Нікітенко Б.М., Мороз В.І., Крисько С.Ю, Гольберт З.О. 
Вироблення консенсусу комбустіологів України з проблеми діагностики та лікування опікового 
сепсису, септичного шоку 

 
Нарада головних позаштатних спеціалістів Департаментів охорони здоров’я 

облдержадміністрацій зі спеціальності «Комбустіологія» 
 

Обговорення та затвердження уніфікованого клінічного протоколу «Надання медичної допомоги 
хворим з опіками та їх наслідками» та постановка завдання зі створення локальних протоколів 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Комбустіологія» 
проф. Козинець Г.П. 
 
Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


