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ОРГÊОМ²ÒÅÒ:

ГОЛОÂА ОРГÊОМ²ÒÅÒÓ:
Þріé Âасильович ÂОРОНÅНÊО — рåêтор нàö³онàëüної ìåäи÷ної àêàäåì³ї

ï³ñëяäиïëоìної оñв³ти ³ìåн³ п.л. Шóïиêà, 
àêàäåì³ê намн уêрàїни, äоêтор 
ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

ÑП²ÂГОЛОÂÈ ОРГÊОМ²ÒÅÒÓ:
Þріé Петрович ÂÄОÂÈ×ÅНÊО — ïåрøиé ïрорåêтор нмапо ³ìå-

н³ п.л. Шóïиêà, ÷ëåн-êорåñïонäåнт 
намн уêрàїни, äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, 
ïроôåñор

Олександр Êостянтинович ÒОЛÑÒАНОÂ — ïрорåêтор ç нàóêово-ïåäàãоã³÷ної роáо-
ти нмапо ³ìåн³ п.л. Шóïиêà, äоêтор 
ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

Наталія Олегівна ÑАÂÈ×ÓÊ — ïрорåêтор ç нàóêової роáоти нмапо 
³ìåн³ п.л. Шóïиêà, äоêтор ìåäи÷ниõ 
нàóê, ïроôåñор

Олександр Þріéович ÓÑÅНÊО — äирåêтор нàö³онàëüноãо ³нñтитóтó õ³рóр-
ã³ї тà трàнñïëàнтоëоã³ї ³ìåн³ о.о. Шàë³ìо-
вà, ÷ëåн-êорåñïонäåнт намн уêрàїни, 
äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

Âадим Григорович ГÅÒÜМАН — çàв³äóвà÷ êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї 
тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шóïиêà, 
äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

Â²ÄПОÂ²ÄАЛÜНÈÉ ÇА ПРОÂÅÄÅННß ÑÈМПОÇ²ÓМÓ
Мамед Мансурович ÁАГ²РОÂ — ëàóрåàт Дåржàвної ïрåì³ї уêрàїни, çà-

ñëóжåниé ä³я÷ нàóêи тà тåõн³êи уêрàїни, 
ïроôåñор êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї 
тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шóïиêà, 
äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê
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×ЛÅНÈ ОРГÊОМ²ÒÅÒÓ:

Â.É. Шуáа — äåêàн õ³рóрã³÷ноãо ôàêóëüтåтó нмапо ³ìåн³ п.л. Шóïиêà, êàнäиäàт 
ìåäи÷ниõ нàóê, äоöåнт êàôåäри ортоïåä³ї тà трàвìàтоëоã³ї № 2

А.Â. Макаров — ïроôåñор êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шó-
ïиêà, äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê

П.Ä. Ôомін — çàв³äóвà÷ êàôåäри ôàêóëüтåтñüêої õ³рóрã³ї № 3 нму ³ìåн³ о.о. бо-
ãоìоëüöя, àêàäåì³ê нан ³ намн уêрàїни, äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, 
ïроôåñор

Ä.Þ. Êривченя — ïроôåñор êàôåäри äитя÷ої õ³рóрã³ї нму ³ìåн³ о.о. боãоìоëüöя, äоêтор 
ìåäи÷ниõ нàóê

Ô.Ñ. Глумчер — çàв³äóвà÷ êàôåäри àнåñтåç³оëоã³ї тà ³нтåнñивної тåрàï³ї нму ³ìå-
н³ о.о. боãоìоëüöя, ÷ëåн-êорåñïонäåнт намн уêрàїни, äоêтор 
ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

П.П. Ñокур — ïроôåñор êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шó-
ïиêà, äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

Ñ.О. Äуáров — ïроôåñор êàôåäри àнåñтåç³оëоã³ї тà ³нтåнñивної тåрàï³ї нму ³ìå-
н³ о.о. боãоìоëüöя, äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор, ïрåçиäåнт 
аñоö³àö³ї àнåñтåç³оëоã³в уêрàїни

Á.О. Êравчук — ïроôåñор êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шó-
ïиêà, äоêтор ìåäи÷ниõ нàóê, ïроôåñор

О.О. Оáодніков — äоöåнт êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шó-
ïиêà, êàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê, äоöåнт

М.². Äьомін — ãоëовниé ë³êàр київñüêої ì³ñüêої êë³н³÷ної ë³êàрн³ (кмкл) № 17, 
êàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê

Ò.Â. Áарановська — çàñтóïниê ãоëовноãо ë³êàря кмкл № 17
Â.Â. Ñоколов — àñиñтåнт êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шó-

ïиêà, êàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê, çàв³äóвà÷ в³ää³ëåння торàêàëüної 
õ³рóрã³ї äëя äороñëиõ кмкл № 17

О.Â. Ñеéковськиé — àñиñтåнт êàôåäри ôàêóëüтåтñüêої õ³рóрã³ї № 3 нму ³ìåн³ о.о. боãо-
ìоëüöя, êàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê, торàêàëüниé õ³рóрã кмкл № 17

Ä.Â. Мясніков — àñиñтåнт êàôåäри õ³рóрã³ї № 4 нму ³ìåн³ о.о. боãоìоëüöя, êàнäиäàт 
ìåäи÷ниõ нàóê, çàв³äóвà÷ в³ää³ëåння ïоë³трàвìи кмкл № 17

Ê.ª. Гончар — àñиñтåнт êàôåäри торàêàëüної õ³рóрã³ї тà ïóëüìоноëоã³ї ³ìåн³ п.л. Шó-
ïиêà, êàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê, çàв³äóвà÷ в³ää³ëåння ïóëüìоноëоã³ї 
кмкл № 17

Г.Г. Ñуслов — çàв³äóвà÷ в³ää³ëåння àнåñтåç³оëоã³ї тà ³нтåнñивної тåрàï³ї кмкл № 17
О.Â. Шмирьов — çàв³äóвà÷ в³ää³ëåння торàêàëüної õ³рóрã³ї äëя ä³тåé кмкл № 17
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ÑÅÊРÅÒАР²АÒ:

о.В. Сåéêовñüêиé — àñиñтåнт êàôåäри ôàêóëüтåтñüêої õ³рóрã³ї № 3 нму ³ìåн³ о.о. боãо-
ìоëüöя, êàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê, торàêàëüниé õ³рóрã кмкл № 17

і.З. Витвиöüêиé — àñï³рàнт êàôåäри
В.В. Вàñиëüê³вñüêиé — àñï³рàнт êàôåäри
В.о. Воéтêо — àñï³рàнт êàôåäри
В.В. тêàë³÷ — àñï³рàнт êàôåäри
о.В. б³ëоêонü — àñï³рàнт êàôåäри
н.В. Шоñтàê — ñтàрøиé ëàáорàнт êàôåäри

кàôåäрà торàêàëüної õ³рóрã³ї ³ ïóëüìоноëоã³ї 
нмапо ³ìåн³ п.л. Шóïиêà нà áàç³ київñüêої 
ì³ñüêої êë³н³÷ної ë³êàрн³ № 17
уêрàїнà, київ,
01133, ïровóëоê лàáорàторниé, 20

м³ñöå ïровåäåння êонôåрåнö³ї — 
готåëü «рàìàäà анêор київ», уêрàїнà, 
київ, 03131, Стоëи÷нå øоñå, 103, 
1-é ïовåрõ.
конôåрåнö-çàëà «київ». 
Сàéт ãотåëþ
http://www.ramadaencorekiev.com
бронþвàння ноìåр³в
тåë.: +38 (044) 205-15-15,
e-mail: info@encorekiev.com
кëþ÷овå ñëово «торàêñ»

Зàв³äóвà÷ êàôåäри, ïроôåñор
Вàäиì гриãорови÷ гåтüìàн

тåë.: +38 (044) 528-82-88 (роá.); 
+38 (067) 501-70-59 (ìоá.),
e-mail: lget@ukr.net

проôåñор êàôåäри
мàìåä мàнñóрови÷ бàã³ров

тåë.: +38 (044) 529-22-47 (роá.),
+38 (050) 311-41-09,
e-mail: mmbagirov@yahoo.com

кàнäиäàт ìåäи÷ниõ нàóê 
оëåñü Вàñиëüови÷ Сåéêовñüêиé

тåë.: +38 (050) 912-39-29,
e-mail: OlesSeyk@gmail.com

аñиñтåнт êàôåäри
В³тàë³é Вàëåр³éови÷ Соêоëов

тåë.: +38 (067) 504-11-00,
e-mail: clinic 177@yahoo.com

аñï³рàнт êàôåäри
івàн З³нов³éови÷ Витвиöüêиé

тåë.: +38 (098) 954-64-12,
e-mail: ivanvytvytskyi@gmail.com
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Шановні колеги, члени Української 
асоціації торакальних хірургів, 
лікарі усіх спеціальностей, гості 
та друзі. Цьогоріч українська медична 
спільнота відзначає дві пам’ятні 
дати: 10 вересня 2018 р. виповнилося 
100 років від дня народження видатного 
українського хірурга, учениці академіка 
М.М. Амосова, доктора медичних наук, 
професора Ольги Матвіївни Авілової, 
а також у 2018 р. Національна медична 
академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика святкує 100-річчя свого 
заснування. 
З нагоди ювілею та вшановую чи 
пам’ять цієї Людини, Лікаря, Ученого 
Міністерство охорони здоров’я України 
та Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
проводять урочистий симпозіум 
«Сучасні проблеми торакальної хірургії».
Від імені організаційного та програмного 
комітетів маю честь запросити вас 
до Києва взяти участь у симпозіумі, 

який відбудеться 4–5 жовтня 2018 р. 
в готелі «Рамада Анкор Київ».
Завдяки вашій підтримці на етапі 
підготовки нам вдалося сформувати 
цікаву та насичену програму. Ваша 
активна та зацікавлена участь 
у симпозіумі, на мою думку, зробить 
жовтневі дні незабутніми моментами 
обміну інфрормацією, встановлення 
добрих професійних та дружніх стосунків 
та закладе фундамент змін на краще 
в житті нашої держави. Організація цих 
днів стала б неможливою без підтримки 
з боку фармацевтичних компаній 
та виробників продукції для торакальної 
хірургії, які є невід’ємною складовою 
частиною симпозіуму.
Отож, знову щиро запрошую вас 
на береги Дніпра, щоб відчути атмо-
сферу гостинності міста та свята 
наукової думки.

Ç ïîâàãîþ 
îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò
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ПРОГРАМА ÑÈМПОÇ²ÓМÓ

ÄÅНÜ ПÅРШÈÉ. ×етвер. 04.10.2018 р. Çала «Êиїв»

1000–1050 Âідкриття та привітання
Þ.В. Воронåнêо, àêàäåì³ê намн уêрàїни, ïроôåñор,
рåêтор нмапо ³ìåн³ п.л. Шóïиêà
п.Д. Ôоì³н, àêàäåì³ê нан тà намн уêрàїни, ïроôåñор, çàв³äóþ÷иé 
êàôåäроþ õ³рóрã³ї № 3 нàö³онàëüноãо ìåäи÷ноãо óн³вåрñитåтó 
³ìåн³ àêàä. о.о. боãоìоëüöя
к.м. аìоñовà, ÷ëåн-êорåñïонäåнт намн уêрàїни, ïроôåñор
о.В. л³н÷åвñüêиé, çàñтóïниê ì³н³ñтрà оõорони çäоров’я уêрàїни
і.В. коçëиê, äоêтор ô³ëоëоã³÷ниõ нàóê, ïроôåñор, çàв³äóвà÷ 
êàôåäри ñв³тової ë³тåрàтóри тà ïор³вняëüноãо ë³тåрàтóроçнàвñтвà 
приêàрïàтñüêоãо нàö³онàëüноãо óн³вåрñитåтó ³ìåн³ Вàñиëя Стåôàниêà

1050–1200 Ñесія «Роль професора О.М. Авілової у розвитку 
торакальної õірургії Óкраїни»

Президія Â.Г. Гетьман, П.П. Ñокур
твор÷иé øëяõ тà ä³яëüн³ñтü ïроôåñорà о.м. ав³ëової

а.В. мàêàров 5 õв
о.м. ав³ëовà — çàñновниê рåêонñтрóêтивної торàêàëüної õ³рóрã³ї 
уêрàїни

Д.Þ. крив÷åня 15 õв
проáëåìи рåêонñтрóêтивної трàõåоáронõ³àëüної õ³рóрã³ї ³ øëяõи 
їõ вир³øåння

М.М. Áагіров, а.В. мàêàров,
і.З. Витвиöüêиé, о.м. Ôàùóê 40 õв

1210–1240 Êава-áреéк
1240–1410 Ñесія «Õірургія стравоõоду»
Президія Á.О. Êравчук, О.Г. Äуáровін

мåõàн³÷ниé ³нвàã³нàö³éниé åçоôàãоãàñтроàнàñтоìоç 
ó ïроô³ëàêтиö³ ï³ñëяоïåрàö³éниõ óñêëàäнåнü ó ïàö³ºнт³в ï³ñëя рåçåêö³ї 
ñтрàвоõоäó

о.Þ. уñåнêо, А.Â. Ñидюк, 
а.С. кë³ìàñ, і.Þ. Сàвåнêо 15 õв

Ô³çи÷н³ оñоáëивоñт³ åëåêтроçвàрþвàëüноãо 
ì³жêиøêовоãо àнàñтоìоçó

Ñ.Ñ. Подпрятов, С.ª. поäïрятов, С.г. ги÷êà, В.г. гåтüìàн, 
а.В. мàêàров, г.С. мàринñüêиé, В. а. тêà÷åнêо, о.В. чåрнåöü, 
В.а. Вàñиëü÷åнêо, Д.В. тàрнàвñüêиé 15 õв
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л³êóвàння õ³ì³÷ниõ оï³ê³в ñтрàвоõоäó ó ä³тåé
Л.². Öмокалюк, б.о. крàв÷óê, п.С. рóñàê, В.р. Зàрåìáà 15 õв

рåêонñтрóêтивно-ïëàñти÷н³ оïåрàö³ї ïри оï³êовиõ рóáöåвиõ ñтåноçàõ 
ñтрàвоõоäó ó ä³тåé

О.Г. Äуáровін, о.В. мåтëåнêо, ª.о. рóäåнêо, о.а. конäрàтåнêо, 
а.В. гон÷àрåнêо 15 õв

нåïóõëинн³ ñтриêтóри ñтрàвоõоäó. Д³àãноñтиêà тà ë³êóвàння
М.М. Áагіров, а.В. мàêàров, о.В. Сåéêовñüêиé, В.В. Соêоëов, 
м.В. лóêàñåви÷, м.м. гóрìàê 30 õв

1410–1500 Оáід
1500–1610 Ñесія «Ñучасні проáлеми торакальної õірургії»
Президія А.Â. Макаров, Ä.Þ. Êривченя

ВатС-ëоáåêтоì³ї: яê роçïо÷àти ïроãрàìó ³ç вëàñноãо äоñв³äó
Â.Â. Ñоколов, В.о. Воéтêо, м.м. бàã³ров, В.г. гåтüìàн 15 õв

В³äåоàñиñтовàн³ рåçåêö³ї ÷àñтêи ëåãåн³
М.Ñ. Опанасенко, С.м. Шàëàãàé, б.м. кон³ê, о.В. тåрåøêови÷, 
о.ª. кøàн³вñüêиé, л.і. лåвàäà 15 õв

л³êóвàння ë³éêоïоä³áної äåôорìàö³ї ãрóäної êë³тêи ó ä³тåé 
³ç åêñтрàïëåврàëüниì ïровåäåнняì оäноêоìïонåнтної т-ôорìи 
ïëàñтини ï³ä êонтроëåì ñóáêñиôоїäàëüноãо в³êнà

Ä.Þ. Êривченя, В.п. притóëà, а.Ô. лåвиöüêиé, о.В. бåáåøêо, 
ª.о. рóäåнêо, о.В. мåтëåнêо, м.і. С³ëü÷åнêо, С.Ô. хóñåéн³, 
В.о. роãоçиöüêиé 15 õв

Знà÷åння в³äåоторàêоñêоï³÷ниõ оïåрàö³é ó äиôåрåнö³àëüн³é ä³àãноñтиö³ 
äиñåì³новàниõ тà воãниùåвиõ óрàжåнü ëåãåнü

О.О. Êирилюк, п.п. Шиïóëин, В.В. бàéäàн, В.е. Сåвåрãин, 
а. аõрàõàри, о.н. коçяр 15 õв

В³äåоторàêоñêоï³÷нà õ³рóрã³я ïри ïоøêоäжåнняõ ãрóäноãо 
тà ïоïåрåêовоãо в³ää³ë³в õрåáтà ó ïàö³ºнт³в ç ïоë³трàвìоþ

Ñ.О. Панфьоров, о.В. л³н÷åвñüêиé 10 õв
1610–1620 Перерва
1620–1900 Президія

М.М. Áагіров, ².А. Êалаáуõа
пóõëини ëåãåнü ó ä³тåé

П.П. Ñокур, м.м. бàã³ров 15 õв

трàнñторàêàëüнà á³оïñ³я ï³ä кт-êонтроëåì в ä³àãноñтиö³ ïóõëин ëåãåнü 
³ ìåжиñт³ння

Ê.Â. ßриніч, В.і. Ярин³÷, і.м. мàêàрóê, Þ.о. Сêороäóìов, 
а.В. моãиëþê, н.м. тåрти÷нà, т.м. крàìàр, і.е. лþëя, м.п. гриøêо, 
о.С. кàëинþê, а.В. м³õàëüñêиé 15 õв
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кт-êонтроëüовàн³ á³оïñ³ї ñêëàäниõ àнàтоì³÷ниõ ä³ëяноê
Â.О. Âоéтко, В.В. Соêоëов, В.г. гåтüìàн 15 õв

х³рóрã³÷нà ñтàá³ë³çàö³я êàрêàñó ãрóäної ñт³нêи: 
äоñв³ä тà ïåрñïåêтиви

Â.². Перöів, Я.В. тåëóøêо, а.і. бàр÷óê, а.В. бонäàрü, С.г. гóçü, 
В.м. нàóìåнêо, С.і. Сàв÷åнêо, г.С. троян, н.С. Яêóøåвà 15 õв

Доñв³ä çàñтоñóвàння в³äåоторàêоñêоï³ї ó ä³àãноñтиö³ тà ë³êóвàнн³ õвориõ 
ç новоóтворåнняìи ìåжиñт³ння

В.В. мàëüовàниé, Л.ª. Âіéтович 15 õв
Д³àãноñтиêà тà õ³рóрã³÷нå ë³êóвàння вàä роçвитêó ëåãåнü

п.п. Соêóр, В.г. гåтüìàн, а.В. мàêàров, б.о. крàв÷óê, о.В. Шìирüов, 
Л.Г. Êуöенок, В.Þ. мàêñиìовà, х.о. прóнöåвà 15 õв

оñоáëивоñт³ õ³рóрã³÷ноãо ë³êóвàння ä³тåé ç ìåтàñтàçàìи çëояê³ñниõ 
ïóõëин ó ëåãåн³

О.Â. Áілоконь, п.п. Соêóр, б.о. крàв÷óê 15 õв
Виá³р àëüтåрнàтивноãо ï³äõоäó äо нåоàä’þвàнтної тåрàï³ї 
рåçåêтàáåëüноãо нåäр³áноêë³тинноãо рàêó ëåãåн³ іііа ñтàä³ї

В.Д. Зàõàри÷åв, а.В. гàнóë, б.о. бориñþê, л.В. бороров, а.і. Шåв÷åнêо, 
Ê.А. Малярчук 15 õв

проãноñти÷н³ ôàêтори ïри рàêó ëåãåн³
².Г. Гіпп 15 õв

Доñв³ä çàñтоñóвàння вàêóóì-тåрàï³ї ó торàêàëüн³é õ³рóрã³ї
Ñ.О. Êосульников, а.В. Сн³ñàр, С.о. тàрноïоëüñüêиé, о.м. бºñºä³н, 
С.і. кàрïåнêо, к.В. крàв÷åнêо 15 õв

пнåвìоторàêñ ó ж³ноê
Â.Â. Òкаліч, В.г. гåтüìàн 10 õв
Оáговорення

1930–2100 Òовариська вечеря

ÄÅНÜ ÄРÓГÈÉ. П’ятниöя. 05.10.2018 р. Çала «Êиїв»

0900–1050 Ñесія «Òоракальна õірургія»
Президія ².А. Êалаáуõа, О.Â. Ñеéковськиé

проáëåìи ä³àãноñтиêи тà ë³êóвàння óøêоäжåнü ñтрàвоõоäó
Â.Г. Гетьман, В.В. Соêоëов, В.В. Вàñиëüê³вñüêиé 20 õв

кàрöиноїäн³ ïóõëини áронõ³в
².Ç. Âитвиöькиé, м.м. бàã³ров 15 õв



 9

ниçõ³äниé нåêротиçóþ÷иé ìåä³àñтин³т: ÷и ä³éñно ëåтàëüнà ïроáëåìà?
Â.Â. Ñоколов, В.г. гåтüìàн, а.В. мàêàров 20 õв

Д³àãноñтиêà тà ë³êóвàння ãоñтриõ äåñтрóêтивниõ ïнåвìон³é ó ä³тåé
б.о. крàв÷óê, п.п. Соêóр, Â.Þ. Максимова, а.В. Сåрã³ºнêо, 
л.г. кóöåноê, о.В. Шìирüов, х.о. прóнöåвà 15 õв

л³êóвàння ãоñтриõ нåñïåöиô³÷ниõ ãн³éно-äåñтрóêтивниõ 
ïëåвроëåãåнåвиõ çàõворþвàнü

О.Â. Ñеéковськиé, б.м. гвоçäüов, м.м. гóрìàê, 
м.В. лóêàñåви÷ 20 õв

Доñв³ä çàñтоñóвàння êëàïàнної áронõооáñтрóêö³ї ó торàêàëüн³é õ³рóрã³ї
².А. Êалаáуõа, о.В. хìåëü, В.ª. івàùåнêо, о.і. Шïàê, 
В.і. би÷ê³вñüêиé 20 õв

1045–1115 Êава-áреéк
1115–1400 Президія

Â.Г. Гетьман, Þ.М. Êондраöькиé

коìá³новàнå ë³êóвàння нåäр³áноêë³тинноãо рàêó ëåãåн³
Г.М. Óрсол, м.м. Вåëиãоöüêиé 30 õв

іìóнотåрàï³я нåäр³áноêë³тинноãо рàêó ëåãåн³
Þ.М. Êондраöькиé 20 õв

Двоõåтàïниé оñтåоñинтåç äвоá³÷ниõ ìножинниõ áàãàтоôрàãìåнтàрниõ 
ïåрåëоì³в рåáåр ó õвориõ ç вирàжåноþ äиõàëüноþ нåäоñтàтн³ñтþ

О.Â. Áілов 20 õв
оñоáëивоñт³ õ³рóрã³÷ноãо ë³êóвàння óùåìëåниõ ä³àôрàãìàëüниõ êиë

ª.М. Шепетько, Д.а. гàрìàø, а.к. кóрáàнов 20 õв
Д³àãноñтиêà тà ë³êóвàння ãоñтриõ ³нтóáàö³éниõ ïоøêоäжåнü трàõåї
А.Â. Ñергіºнко, В.і. Снºжêо 20 õв
коìá³новàниé оñтåоñинтåç ïри ìножинниõ ïåрåëоìàõ рåáåр 
ç вирàжåниì áоëüовиì ñинäроìоì

².ß. Êелемен, м.м. Сàвóëà, р.В. мàöåéêо 20 õв
рåçóëüтàти õ³рóрã³÷ноãо ë³êóвàння õвориõ ç äвоá³÷ниì äåñтрóêтивниì 
тóáåрêóëüоçоì ëåãåнü

².Â. Êорпусенко, Þ.Ô. Сàвåнêо 20 õв
Д³àãноñтиêà ëåéоì³оì ñтрàвоõоäó

Â.Â. Âасильківськиé, В.г. гåтüìàн 15 õв
мàëо³нвàçивн³ õ³рóрã³÷н³ втрó÷àння ïри ïàтоëоã³ї ïåриêàрäà 

Г.М. Óрсол, м.м. Вåëиãоöüêиé 10 õв
1400 Çакриття конференöії.
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Загальна інÔормаЦіЯ 
ÙоДо конÔеренЦії

1. Місöе проведення
готåëü «рàìàäà анêор київ»
уêрàїнà, 03131, Стоëи÷нå øоñå, 103
рåöåïö³я, тåë.: +380 (44) 205-15-15,
http://www.ramadaencorekie V.com,
e-mail: info@encorekiev.com
Ramada Worldwide вõоäитü в ÷иñ-

ëо 17 áрåнä³в оäн³ºї ç нàéá³ëüøиõ ãотåëü-
ниõ ìåрåж ñв³тó Wyndham Hotel Group 
(WHG), ùо нàë³÷óº áëиçüêо 7190 ãотåë³в 
нà 609 000 ноìåр³в в 65 êрàїнàõ ñв³тó нà 6 êон-
тинåнтàõ. у киºв³ ãотåëü роçтàøовàниé ºäиниì 
áëоêоì ç торãовåëüно-роçвàжàëüниì êоìïëåê-
ñоì «атìоñôåрà» (www.atmosfera.com.ua) 
тà ìàãàçиноì «гóрìàн-Ôóрøåт».

Дëя ó÷àñниê³в êонôåрåнö³ї ãотåëü «рàìà-
äà анêор київ» ïроïонóº ñïåö³àëüниé тàриô 
нà ïроживàння ç á³ëüøå н³ж 50% çнижêоþ 
в³ä çви÷àéної ö³ни. Вàрт³ñтü оäн³ºї но÷³ 
в оäноì³ñноìó ноìåр³ ñтàновитü 1300 ãрн., 
в äвоì³ñноìó — 1600 ãрн. Сн³äàноê вêëþ÷å-
ниé ó вàрт³ñтü ноìåрó. чàñ çви÷àéноãо çàїçäó 
äо ãотåëþ — 14:00, виїçäó — 12:00. при рàн-
нüоìó çàїçä³ äо 14:00 äоäàтêовà ïëàтня 
ç ó÷àñниê³в êонôåрåнö³ї ñтяãóвàтиñя нå áóäå.

готåëü «рàìàäà анêор київ» роçтàøовàниé 
в 15 õв їçäи в³ä öåнтрó ì³ñтà. м³жнàроäниé 
àåроïорт «бориñï³ëü» çнàõоäитüñя ó 35 êì àáо 
в 30 õв їçäи нà àвтоìоá³ë³. кр³ì тоãо, ãоñтяì 
ãотåëþ ïроïонóºтüñя áåçêоøтовниé трàнñôåр 
äо/в³ä àåроïортó «бориñï³ëü» тà öåнтрó ì³ñтà 
çã³äно ³ç ãрàô³êоì ãотåëþ.

оêр³ì àвтоìоá³ëя тà тàêñ³, äо ãотå-
ëþ тàêож ìожëиво çрó÷но ä³ñтàтиñя 
ì³ñüêиì трàнñïортоì. проїçä äо ñтàнö³ї 
ìåтро «Виäóáи÷³». Дàë³ — ìàрøрóтнå тàêñ³ 
№ 567 тà № 311. уñ³ çóïиняþтüñя ç про-
тилеÆного äо ìàãàçинó «Ôóрøåт» áоêó 
виõоäó ç³ ñтàнö³ї ìåтро «Виäóáи÷³». Яêùо 
їõàти нà ñтàнö³þ ìåтро «Виäóáи÷³» ç öåнтрà 
ì³ñтà, ç³ ñтàнö³ї «Зоëот³ воротà», то ñ³äàти 

трåáà в ïåрøиé вàãон. Виõ³ä нà ïовåрõнþ — 
ç áоêó ïåрøоãо вàãонó.

їõàти ìàрøрóтниì тàêñ³ äо çóïинêи 
«рàìàäà анêор» áëиçüêо 20 õв. Зóïинêà 
роçтàøовàнà в 100 ì ï³øêи ç áоêó ãотåëþ. 
В³äñтàнü в³ä ñтàнö³ї ìåтро «Виäóáи÷³» äо ãо-
тåëþ — 9,2 êì.

Дëя áронþвàння ãотåëþ «рàìàäà анêор 
київ» нåоáõ³äно çàтåëåôонóвàти ó в³ää³ë áро-
нþвàння çà тåë.: +380 (44) 205-15-15 тà ñêà-
çàти êëþ÷овå ñëово «торàêñ». Цå ïотр³áно äëя 
³äåнтиô³êàö³ї Вàñ яê ó÷àñниêà êонôåрåнö³ї 
тà çàñтоñóвàння в³äïов³äної çнижêи нà ïро-
живàння. к³ëüê³ñтü но÷åé ïåрåáóвàння тà äàти 
çàїçäó/виїçäó Ви виçнà÷àºтå ñàìоñт³éно.

при áàжàнн³ ïроживàння в ³нøиõ ãотåëяõ 
ì³ñтà áронþвàння ìожå áóти ëåãêо çä³éñнåно 
÷åрåç ³нтåрнåт-ñàéти www.booking.com , 
www.hotels24.ua тà ³нø³.

2. Паркування
Дëя ó÷àñниê³в êонôåрåнö³ї тà ãоñтåé ãо-

тåëþ º áåçêоøтовниé ö³ëоäоáовиé ïàрê³нã 
нà 600 ìàøино-ì³ñöü. поïåрåäнº çàìовëåння 
нå ïотр³áнå.

3. ²нтернет
інтåрнåт ÷åрåç Wi-Fi — áåçêоøтов-

ниé тà äоñтóïниé ó вñ³õ çонàõ ãотåëþ äëя 
ó÷àñниê³в êонôåрåнö³ї тà ãоñтåé ïротяãоì 
вñüоãо тåрì³нó ïåрåáóвàння. лоã³н тà ïàроëü 
çàïитóéтå ï³ä ÷àñ отриìàння ìàтåр³àë³в 
тà рåºñтрàö³ї нà рåºñтрàö³éн³é ñт³éö³.

4. Âажливі дати
3 жовтня 2018 ç 14:00 çà êиївñüêиì ÷à-

ñоì — рàння рåºñтрàö³я тà ïоñåëåння ó ãотåë³ 
«рàìàäà анêор київ».

4–5 жовтня 2018 р. — рåºñтрàö³я тà ïо-
ñåëåння в ãотåëü «рàìàäà анêор київ», ïро-
вåäåння êонôåрåнö³ї: ç 08:00 äо 18.00.

можëивå ñàìоñт³éнå ïоñåëåння в ³нøиõ 
ãотåëяõ киºвà.
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5. Офіöіéні мови конференöії
оô³ö³éн³ ìови êонôåрåнö³ї: óêрàїнñüêà, 

роñ³éñüêà тà àнãë³éñüêà.
6. Áеéдж
Дóжå вàжëиво. протяãоì рåºñтрàö³ї 

тà отриìàння ìàтåр³àë³в êонãрåñó êожноìó 
ó÷àñниêó áóäå виäàниé ïåрñонàë³çовàниé 
áåéäж. бóäü ëàñêà, ïåрåêонàéтåñя, ùо вàø 
áåéäж çàêр³ïëåниé нà оäяç³ ïротяãоì ВСьо-
го чаСу конÔеренЦії нà виäноìó ì³ñö³. 
бåéäж ñëóãóвàтиìå ïåрåïóñтêоþ в çàë 
çàñ³äàнü, нà виñтàвêó êоìïàн³é тà в оá³äнþ 
çàëó. Втрà÷åн³ áåéäж³ нå в³äновëþþтüñя. До-
ñтóï в çàë çàñ³äàнü, нà виñтàвêó тà ãотåëüниé 
рåñторàн áóäå ìожëивиé ëиøå äëя äåëåãàт³в, 
ùо ìàþтü áåéäж нà оäяç³.

7. Ñертифікат учасника
кожниé çàрåºñтровàниé äåëåãàт отриìàº 

ñåртиô³êàт ó÷àñниêà вñтàновëåноãо çрàçêà. 
конôåрåнö³я ïровоäитüñя çã³äно ç рåºñтроì 
ç’їçä³в, êонãрåñ³в, ñиìïоç³óì³в, нàóêово-ïрàê-
ти÷ниõ êонôåрåнö³é, çàтвåрäжåниì моЗ 
³ намн уêрàїни (роçä³ë êонãрåñи), ³ äàº 
ìожëив³ñтü отриìàння áàë³в äëя ïоäàëüøої 
àтåñтàö³ї çà в³äïов³äниìи ñïåö³àëüноñтяìи.

8. Õарчування делегатів
пåрåрви нà êàвó, оá³ä тà товàриñü-

êà вå÷åря 4 жовтня 2018 р. вêëþ÷åн³ 
в ñóìó рåºñтрàö³éноãо внåñêó. Вони áóäóтü 
в³äáóвàтиñя нà 2-ìó ïовåрñ³ в рåñторàн³ ãо-
тåëþ «рàìàäà анêор київ». бåçïоñåрåäн³é 
ìàрøрóт ³ç çàëó çàñ³äàнü äо рåñторàнó 
áóäå в³äì³÷åниé в³äïов³äниìи тàáëи÷êàìи 
нà ì³ñö³. проïóñêоì äо оá³äнüої çàëи ñтàнå 
áåéäж ó÷àñниêà êонôåрåнö³ї.

9. Âалюта конференöії
рåºñтрàö³éн³ внåñêи тà оïëàтà ãотåëþ 

áóäóтü ïриéìàтиñя виêëþ÷но в ãривн³.
10. Реºстраöія
рåºñтрàö³éниé внåñоê ñтàновитü 1000 ãрн. 

(вêëþ÷àº ïàïêó ó÷àñниêà, ìàтåр³àëи êонôåрåнö³ї, 
ïåрñонàëüниé нàãрóäниé ³äåнтиô³êàтор ³ ñåр-
тиô³êàт, êàвà-áрåéêи) нà оäноãо ó÷àñниêà.

оïëàтà ãот³вêоþ ï³ä ÷àñ отриìàн-
ня ìàтåр³àë³в êонôåрåнö³ї тà áåéäжó 
нà рåºñтрàö³éн³é ñт³éö³ ó ôоéº ãотåëþ.

11. Реºстраöіéна стіéка
роçêëàä роáоти:

• ñåрåäà, 3 жовтня 2018 р. — ç 14:00;
• ÷åтвåр, 4 жовтня 2018 р. — 

ç 7:00 äо 19:00;
• ï’ятниöя, 5 жовтня 2018 р. — 

ç 8:30 äо 14:00.
12. Çакриття конференöії — 5 жовт-

ня о 14:00
повнà вåрñ³я ïроãрàìи ïровåäåн-

ня ñиìïоç³óìó áóäå оïóáë³êовàнà ï³ñëя 
10 вåрåñня нà оô³ö³éноìó ñàéт³ нмапо 
³ìåн³ п.л. Шóïиêà, https://nmapo.edu.ua, 
ñàéтàõ аñоö³àö³ї торàêàëüниõ õ³рóрã³в уêрà-
їни — https ://mediast inum@ukr .net , 
Зàõ³äноóêрàїнñüêої торàêàëüної àñоö³àö³ї — 
https://zuta.com.ua тà àнåñтåç³оëоã³в уêрà-
їни — https://aaukr.org.

мàтåр³àëи ñиìïоç³óìó áóäóтü оïóáë³êовàн³ 
в жóрнàë³ «х³рóрã³я äитя÷оãо в³êó», яêиé 
вêëþ÷åниé ó нàóêоìåтри÷н³, рåôåрàтивн³ 
тà ïоøóêов³ áàçи äàниõ: рінЦ, Science index 
(eLIBRARY.RU), Google Scholar, CrossRef, 
Джåрåëо. Стàттяì жóрнàëó ïриñвоþºтüñя DOI.

Подача заявок на участь у науковому симпозіумі статеé, 
тез приéмаºться до 1 серпня 2018 р. за адресою:

²âàí Ç³íîâ³éîâè÷ Âèòâèöüêèé 
тåë.: +38 (098) 954-64-12,

e-mail: ivanvytvytskyi@gmail.com
Îëåñü Âàñèëüîâè÷ Ñåéêîâñüêèé 

тåë.: +38 (050) 912-39-29,
e-mail: OlesSeyk@gmail.com




