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 Вельмишановні колеги! 

Ректорат ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Департамент 

охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації, Асоціація хірургів України 

запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнському 

симпозіумі з міжнародною участю «Новітні 

технології в діагностиці та лікуванні сепсису». 

 

Симпозіум на підставі реєстраційного посвідчення 

Укрмедпатентінформ № 7 від  грудня 2018 року. 

 

Симпозіум відбудеться 16 – 17 травня 2019 р. у 

палаці культурі «Металург» (16 травня) та 

адміністративному корпусі ДЗ «ЗМАПО МОЗ 

України» (17 травня). 

 

Проживання учасників симпозіуму планується у 

готелі «Інтурист» без попередньої броні, а 

публікація наукових статей у фаховому журналі 

«Сучасні медичні технології» (подробиці на сайті 

www.zmapo-jornal.com.ua) 

 

 

http://www.zmapo-jornal.com.ua/


Перше інформаційне повідомлення 

Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю 

«Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису» 

Запоріжжя, 16 – 17 травня 2019 року 

 

Організатори: ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Департамент охорони 

здоров’я Запорізької ОДА, Асоціація хірургів України 

 

Вельмишановний(а)___________________________________ 

Маємо честь запросити Вас і Ваших співробітників прийняти участь у 

роботі Всеукраїнського симпозіуму з міжнародною участю «Новітні 

технології в діагностиці та лікуванні сепсису» 16 – 17 травня 2019 року. 

Симпозіум внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, 

науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», за № 7, 

затверджений МОЗ та АМН України. 

Ви будете бажаним гостем великого адміністративного, промислового 

та культурного центру півдня України. 

 

Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету – О.С. Никоненко, Академік НАМН України, член 

кор. НАН України, д.мед.н., проф. ректор ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 

Заступники голови оргкомітету: 

Клименко В.І., директор Департаменту охорони здоров’я Запорізької 

ОДА, д.мед.н. проф., Заслужений лікар України (за згодою). 

Усенко О.Ю. – директор Інституту хірургії та трансплантації      

ім.О.О. Шалімова НАМНУ, член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. 

Шаповал С.Д. – директор Інституту сепсису ДЗ «ЗМАПО МОЗ 

України», перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., проф. 

 

Члени оргкомітету:  

Березницький Я.С. - завідувач кафедри хірургії № 1 ДМА, д.мед.н., 

проф. 

Бойко В.В. – директор Інституту загальної та невідкладної хірургії 

НАМНУ, член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. 

Буга Д.А. – завідувач кафедри трансплантології та ендокринної хірургії 

з курсом серцево-судинної хірургії, к.мед.н., доцент 

Глумчер Ф.С.  – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії НМУ ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМНУ, д.мед.н., 

проф. 

Лоскутов О.Є. – завідувач кафедрою травматології та ортопедії ДМА, 

академік НАМНУ, д.мед.н., проф. 

Лупальцов В.І. – завідувач кафедри № 3 ХНМУ, член-кор. НАМНУ, 

д.мед.н., проф. 



Милиця М.М. – завідувач кафедрою хірургії та проктології ДЗ 

«ЗМАПО МОЗ України», д.мед.н., проф. 

Русин В.І. – професор кафедри госпітальної хірургії УжНУ, д.мед.н., 

проф. 

Рязанов Д.Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи з інтернами 

та лікувальної роботи, д.мед.н. проф. 

Савон І.Л. – завідувач кафедри амбулаторної, гнійно-септичної 

хірургії та УЗД, д.мед.н. проф. 

Ушакова В.В. - директор департаменту охорони здоров’я Запорізької 

міської ради. 

Фомін П.Д. – завідувач кафедри хірургії № 3 НМУ                             

ім.О.О. Богомольця, академік НАН і НАМНУ, д.мед.н., проф. 

Фуштей І.М. – проректор з наукової роботи ДЗ «ЗМАПО МОЗ 

України», д.мед.н., проф. 

Хоменко І.П. - начальник головного управління Міністерства оборони, 

член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., проф. 

Ярешко В.Г. – завідувач кафедри хірургії та малоінвазивних 

технологій, д.мед.н., проф. 

 

Тематичні напрямки симпозіуму: 

1. Сепсис у хворих із гнійно-некротичними процесами м’яких тканин. 

2. Абдомінальний сепсис. Сучасний стан проблеми. 

3. Панкреатогенний та холангіогенний сепсис. 

4. Гнійно-септичні ускладнення при бойовій та вогнепальній травмі. 

5. Антибіотикопрофілактика та емпірична антибіотикотерапія в 

хірургії, питання антибіотикорезистентності. 

6. Судинний сепсис. 

7. Опіковий сепсис. 

8. Сепсис в торакальній хірургії. 

9. Стопа діабетика. 

10. Сепсис в ортопедично-травматологічній практиці. 

11. Сепсис в онкологічних хворих. 

12. Знеболення у хворих на хірургічний сепсис та принципи 

інтенсивної терапії. 

 

До участі в симпозіумі запрошуються фахівці за всіма напрямками 

хірургічного профілю, інтенсивісти 

  



Анкета 

учасника Всеукраїнського симпозіуму з міжнародною участю 

«Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису» 

Запоріжжя, 16 – 17 травня 2019 року 

Прізвище, ім’я по батькові  

Місце роботи  

Посада  

Науковий ступінь  

Адреса  

Телефон службовий   мобільний 

E-mail  

Форма участі:  

             публікація  

             доповідь  

             участь у формуванні та обговоренні 

клінічної настанови 

 

Відкриття симпозіуму відбудеться о 09.00 16 травня 2019 р. в ПК 

«Металург» за адресою: вул. Незалежної України, 17. Реєстрація учасників – 

з 08.00 з відміткою посвідчень про відрядження. Реєстрація доповідачів 

обов’язкова.  

Заїзд учасників симпозіуму з 15.05.2019 року. Проїзд від залізничного 

вокзалу та автовокзалу тролейбусом № 3 та будь-яким маршрутним таксі до 

зупинки «Інтурист» чи «Філармонія ім. Глінки». Якщо Ви будете ласкаві 

попередити нас заздалегідь (до 12 травня 2019 р.) про свій приїзд – ми 

забезпечимо Вам зустріч автомобілем. 

Робоча мова симпозіуму: українська, англійська. 

Час, що надається для доповідей: 

 провідні доповіді – 15 хв 

 доповіді пленарні – 10 хв 

 обговорення доповіді – 3 хв 

Видання матеріалів симпозіуму будуть опубліковані в журналі 

«Сучасні медичні технології», що входить у перелік наукових фахових 

видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт та 

будуть видані на симпозіумі разом з сертифікатом про участь (з урахуванням 

балів). 

 Термін подачі матеріалів до 01 травня 2019 р. Просимо Вас надіслати 

на адресу оргкомітету, бажано електронною поштою: 

adminzmapo@gmail.com, заявку щодо участі у симпозіуму, статтю та 

відскановану копію квитанції про сплату. 

Усі подробиці дізнайтеся на сайті журналу: www.zmapo-jornal.com.ua 

 

З повагою, Голова оргкомітету, 

ректор ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»                     О.С. Никоненко 

 

Заступник організаційного комітету, 

директор Інституту сепсису  

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»                                  С.Д. Шаповал 

mailto:adminzmapo@gmail.com
http://www.zmapo-jornal.com.ua/

