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Асоціація хірургів Одеської області

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ
у всеукраїнській науково-практичній конференції
з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВОЄННО-ПОЛЬОВОЇ ХІРУРГІЇ,
ПОЛІТРАВМИ ТА ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ»
24-25 травня 2019 р., Одеса

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 актуальні проблеми надання хірургічної допомоги пораненим в умовах
бойових дій
 застосування новітніх технологій в лікуванні бойових пошкоджень на ІІ-IV
рівнях медичної допомоги
 проблемні питання в лікуванні вогнепальних та міно-вибухових поранень
 діагностика, хірургічна тактика і сучасні методи лікування пацієнтів з
торакоабдомінальними пошкодженнями в умовах воєнного та мирного
часу;
 особливості надання медичної допомоги постраждалим з домінуючими
черепно-мозковими пошкодженнями при політравмі;
 нові технології в торакальної хірургії;
 роль діагностичної та лікувальної торакоскопії при травмі грудної клітини;
 роль відеоендоскопічних втручань в діагностиці та лікуванні осередкової і
диссеминованої патології органів грудної клітини;
 сучасні аспекти хірургічного лікування раку легенів;

 використання відеоасистованих операцій в діагностиці та лікуванні раку
легенів;
 хіміотерапія раку легенів;
 паліативне лікування раку легенів;
 пухлини середостіння, діагностична та лікувальна медіастіноскопія;
 можливості відеоторакоскопії при пухлинах середостіння;
 сучасні хірургічні технології в малоінвазивній хірургії легенів і плеври;
 легеневі кровотечі, сучасні методи діагностики і лікування;
 ендоскопічні та лапароскопічні методи лікування ахалазії стравоходу;
 сучасні методи лікування гриж діафрагми.
Місце проведення – готельний комплекс «Одеса» (район Аркадія)
Гагаринське плато, 5 www.ok-odessa.com
Планується участь провідних фахівців з загальної хірургії, торакальної
хірургії, військових хірургів України та зарубіжжя.
Конференція затверджена в реєстрі з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2019 рік, тому є основою
для офіційного відрядження.
Про участь у конференції та назву запланованої доповіді просимо сповісти
до 20 лютого 2019 року шляхом заповнення та відсилання відповідної анкети
електронною поштою. В темі листа вказувати «П.І.Б., місто»
Анкета
Прізвище, ім’я по батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Адреса
Телефон мобільний
E-mail
Форма участі:
Публікація (назва, установа, автори)
Доповідь (назва, установа, автори)
Тези будуть опубліковані в збірнику наукових праць Української військовомедичної академії "Проблеми військової охорони здоров’я".
Тези просимо надсилати також на електронну адресу. Обсяг тез – 2 сторінки
тексту з інтервалом 1,5 (29-30 строк на сторінці), шрифт 14. Відступи з
кожного боку сторінки 2 см. Без таблиць та ілюстрацій. Виділення в тексті
робити полу жирним шрифтом або курсивом, НЕ підкресленням. Структура
тез повинна містити: назва, автори, установа, вступ, матеріали та методи,
результати та обговорення, висновки.
Вартість публікації тез – 100 гр.

(Можлива публікація матеріалів доповідей у вигляді статті за бажанням
авторів в збірнику наукових праць Української військово-медичної академії
«Проблеми військової охорони здоров’я», затвердженого ДАК України.
Умови публікації статей додаються окремим файлом)
Реквізити для перерахування коштів за публікацію тез:
Рахунок ПриватБанку № 5168 7422 1100 1486
Одержувач – Грубнiк Володимир Володимирович
Призначення платежу: «за публікацію тез – П.І.Б., місто».
Прохання, при переказі враховувати комісію.
Скрін-шот або pdf-файл чеку оплати відсилати разом з тезами!
Просимо тези доповідей відправити до 15 березня 2019 року.
Електронна адреса: rommul23@gmail.com
При листуванні особливе прохання в темі листа вказувати «П.І.Б., місто»
Реєстраційний внесок за участь в конференції – 500 гр. (під час реєстрації на
місті проведення конференції)
До реєстраційного внеску входить: відвідування засідань, кофе-брейки,
портфель учасника, програма, збірник матеріалів конференції, сертифікат
учасника, рекламні матеріали спонсорів.
Додаткові витрати під час конференції: обіди, банкет з розважальною
програмою в перший день, культурно-розважальна програма після
завершення конференції. Ціни будуть вказані у попередній програмі, яка буде
розіслана пізніше.
КОНТАКТИ
 Завідуючий кафедрою хірургії № 1 ОНМедУ, д.мед.н., професор Грубнік
Володимир Володимирович, +380503912196
 Головний хірург Військово-медичного клінічного центру Південного
регіону, д.мед.н. Шаповалов Віталій Юрійович, +380508155113
 Доцент кафедри хірургії № 1 ОНМедУ, к.мед.н. Парфентьєв Роман
Сергійович, +380667869678, rommul23@gmail.com;
 Доцент кафедри загальної та військової хірургії, начальник відділення
абдомінальної хірургії ВМКЦ ПР, к.мед.н. Герасименко Олег Сергійович
, +380679061368, gerasimenkoos@ukr.net
 Доцент кафедри хірургії № 1 ОНМедУ, к.мед.н. Нікітенко Раїса
Петрівна, +380962363303,
 Доцент кафедри хірургії № 4 ОНМедУ, к.мед.н. Севергін Владислав
Євгенович, +380674871300
 Начальник клініки колопроктології ВМКЦ ПР Єнін Роман Вікторович
+380672929156
 Старший ординатор відділення абдомінальної хірургії ВМКЦ ПР
Кошиков Михайло Олександрович +380979529381
 Ординатор відділення абдомінальної хірургії ВМКЦ ПР Мурадян Карен
Рубенович +380679221027
Будь-ласка, звертайтесь з питаннями до організаційного комітету
переважно по електронній пошті!

