
Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі традиційної ХVIІ конференції 

«Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. 

Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, 

діабетична стопа». 

Проведення конференції заплановане на 30 листопада – 1 (2) грудня 2017 

року. 

В першій частині конференції 30 листопада – 1 грудня, будуть проведені 

пленарні та секційні засідання, круглі столи. Плануємо зберегти формат стендової 

доповіді. 

Традиційно плануємо запросити високо кваліфікованих закордонних 

фахівців для представлення їх досвіду у відповідних галузях: лікуванні ран, 

пластичній хірургії, веденні стопи діабетика тощо 

В другій частині, 1 грудня, на базі Інституту електрозварювання імені 

Є.О.Патона Національної академії наук України буде організоване 

міждисциплінарне засідання для обміну досвідом застосування електрозварювання 

живих тканин. 

2 грудня плануємо традиційний майстер-клас окремих аспектів 

застосування електрозварювання в хірургії. 

Відібрані до участі тези будуть надруковані у додатку до № 11 журналу 

«Клінічна хірургія» за 2017 рік (внесений до переліку ДАК, реферований у 

PubMed). Надіслані вчасно статті будуть розміщені у основних номерах журналу 

«Клінічна хірургія» за 2017-2018 роки. 

Цього року на конференції традиційно планується розглянути актуальні 

питання реакції тканин, їх значення, можливості впливу для  загоєння або 

виконання спеціалізованого втручання: 

 Інфікування, струс, розтрощення тканин як чинники, що визначають вид, 

обсяг та етапність хірургічного лікування ран і пошкоджень 

 Засоби і ефективність усунення запалення і набряку в лікуванні гострих та 

хронічних ран, трофічних виразок, при виконанні пластики тканин 

 Регуляція регенерації, способи корекції метаболізму в хірургічному лікуванні 

гострих та хронічних захворювань на тлі особливих станів 

 Очищення рани: засоби та достатність очищення для виконання первинних 

чи повних етапів відновлення структур, уражених гнійного запалення, на тлі 

калового чи зовнішнього забруднення 

 Електрозварювання й термічна обробка живих тканин 

(детальніше див. у розділі «Програмні питання») 

З урахуванням цих питань буде сформована програма секційних засідань, яка 

буде оголошена на сайті. 

Загальна спеціалізація секційних засідань: 



 Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії бойових 

поранень 

 Новітні та реконструктивні технології в лікуванні опіків 

 Стопа діабетика, корекція метаболізму, метаболічна хірургія 

 Новітні та реконструктивні технології лікування ран на тлі особливих станів 

 Новітні технології досягнення загоєння при ускладненому перебігу 

захворювань черевної порожнини, промежини й кишечника, колостоми, 

нориць 

 Електрозварювання та термічна обробка живих тканин 

 Майстер-клас електрозварювання живих тканин 

 

Заплановано лекції та доповіді провідних вітчизняних та закордонних 

фахівців (тематика й прізвища будуть анонсовані на сайті wounds.org.ua  вже у 

липні! 

 

Матеріали (тези, статті) приймаємо у електронному вигляді за адресою 

оргкомітету info@wounds.org.ua до 26 вересня 2017 року включно. 

Отримані після цієї дати тези можуть бути включені до програми 

конференції, але не матимуть гарантованої публікації до дати конференції. 

Отримані після вказаної дати статті буде опубліковано в одному з наступних 

номерів журналу «Клінічна хірургія». Вимоги до матеріалів див. у розділі «Для 

авторів». 

Приймаємо роботи англійською мовою! 

 

Цього року зберігаємо можливість публікації повноцінних статей. 

Зберігається можливість публікації тез. 

Просимо не оплачувати вартість публікації до уточнення вартості та 

реквізитів! 

 

Публікація тез лікарям з зони АТО буде здійснена безкоштовно. Про своє 

бажання отримати вказані пільги просимо індивідуально запитувати 

оргкомітет. 

 

Інформація по організації конференції та інші актуальні питання 

висвітлюватимуться на сайті www.wounds.org.ua 

Запрошуємо до продовження творчої взаємозбагачуючої співпраці! 
 

З повагою 

Георгій Павлович Козинець 

Сергій Євгенійович Подпрятов 
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