МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПРОГРАМА
роботи наукової конференції молодих вчених
Української військово-медичної академії
25 – 27 травня 2020 року

м. Київ
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Командування Української військово-медичної академії запрошує Вас
взяти участь у роботі наукової конференції молодих вчених. Конференція
відбудеться 25 – 27 травня 2020 року у місті Київ.
Місце координації дистанційного проведення секційних засідань:
Секція № 1. Організація медичного забезпечення збройних сил (кафедра
організації медичного забезпечення збройних сил, пр-т. В. Лобановського, 17).
Секція № 2. Військова загальна практика-сімейна медицина (кафедра
військової загальної практики-сімейної медицини, вул. Госпітальна, 18).
Секція № 3. Військово-профілактична медицина (кафедра військовопрофілактичної медицини, вул. Волинська, 66-А).
Секція № 4. Військова терапія (кафедра військової терапії,
вул. Госпітальна, 18).
Секція № 5. Військова хірургія (кафедра військової хірургії,
вул. Госпітальна, 18).
Секція № 6. Військова фармація (кафедра військової фармації,
вул. Волинська, 66-А).
Секція № 7. Анестезіологія та реаніматологія (кафедра анестезіології та
реаніматології, вул. Госпітальна, 18).
Секція № 8. Щелепно-лицьова хірургія та стоматологія (кафедра,
вул. Генерала Алмазова, 14).
Секція № 9. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист.
(кафедра військової токсикології, радіології та медичного захисту, вул.
Волинська, 66-А).
Секція № 10. Авіаційна, морська медицина та психофізіологія (кафедра
авіаційної, морської медицини та психофізіології, вул. Волинська, 66-А).
Відкриття конференції:
Реєстрація учасників конференції відбувається координатором онлайн
конференції кожної секції.
Регламент роботи конференції:
25 травня 2020 р., понеділок
10.00-17.00 – Секційні засідання.
13.00 – 14.00 – Обідня перерва
26 травня 2020 р., вівторок
10.00-17.00 – Секційні засідання.
15.00-15.30 – Підведення підсумків конференції.
27 травня 2020 р., середа
10.00-13.00 – Секційні засідання.
13.00 – 14.00 – Обідня перерва
14.00-15.00 – Підведення підсумків конференції.
Тривалість доповідей:
на секційних засіданнях – до 10 хв.;
повідомлень і виступів – до 3 хв.
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СКЛАД
організаційного комітету наукової
конференції молодих вчених Української військово-медичної академії
Полковник
медичної служби
САВИЦЬКИЙ В.Л.

-

голова, начальник Української військово-медичної
академії, доктор медичних наук, професор

Полковник
медичної
служби
ШВЕЦЬ А.В.

-

заступник начальника академії з наукової роботи
Української
військово-медичної
академії,
доктор
медичних наук, старший науковий співробітник

Полковник
медичної служби
ОХОНЬКО О.В.

-

заступник голови, заступник начальника академії з
навчальної роботи Української військово-медичної
академії, кандидат медичних наук, старший науковий
співробітник

Майор
медичної служби
БЄЛОЗЬОРОВА О.В.

-

член оргкомітету, начальник науково-організаційного
відділення Української військово-медичної академії

Полковник
медичної служби
ЄЩЕНКО В.І.

-

член оргкомітету, начальник навчального
Української військово-медичної академії

Полковник
медичної служби
ФІЛІПІШИН В.П.

-

член оргкомітету, начальник факультету підготовки
військових лікарів Української військово-медичної
академії

Працівник
ЗС України
БАДЮК М.І.

-

член оргкомітету, начальник кафедри організації
медичного забезпечення ЗС, доктор медичних наук,
професор

Полковник
медичної служби
УСТІНОВА Л.А.

-

член оргкомітету, начальник кафедри військової
токсикології, радіології та медичного захисту, доктор
медичних наук, професор

Полковник
медичної служби
ЗАРУЦЬКИЙ Я.Л.

-

член оргкомітету, начальник кафедри військової хірургії,
доктор медичних наук, професор

Полковник
медичної Служби
ОСЬОДЛО Г.В.

-

член оргкомітету, начальник кафедри військової терапії,
доктор медичних наук, професор

Полковник медичної
служби
ВОРОНКО А.А.

-

член оргкомітету, начальник кафедри військової
загальної практики – сімейної медицини, кандидат
медичних наук, доцент

відділу
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Полковник
медичної служби
ХИТРИЙ Г.П.

-

член оргкомітету, начальник кафедри анестезіології та
реаніматології, доктор медичних наук, професор

Полковник
медичної служби
ЛИХОТА А.М.

-

член оргкомітету, начальник кафедри щелепно-лицьової
хірургії та стоматології, доктор медичних наук, професор

Полковник
медичної служби
ШМАТЕНКО О.П.

-

член оргкомітету, начальник кафедри військової
фармації, доктор фармацевтичних наук, професор

Полковник
медичної служби
КОЖОКАРУ А.А.

-

член оргкомітету, начальник кафедри військовопрофілактичної медицини, доктор медичних наук,
професор

Полковник
медичної служби
ТРІНЬКА І.С.

-

член оргкомітету, начальник кафедри авіаційної,
морської медицини та психофізіології, кандидат
медичних наук, доцент

Майор
медичної служби
ГУБАР А.М.

-

відповідальний секретар, голова Військово-медичного
наукового товариства слухачів Української військовомедичної академії, кандидат медичних наук
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00-15.00, 25 – 27 травня 2020 р.
СЕКЦІЯ № 1
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ,
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
Голова: Бадюк М.І., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Рудинська С.М., кандидат медичних наук.
Відкриття секційного засідання, ознайомлення з порядком роботи – Бадюк М.І.,
доктор медичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Калюжний І. Оцінювання спроможностей медичної служби військових
підрозділів тактичного рівня за результатами польових навчань НАТО.
2.
Погорілий Д.М. Удосконалення класифікації механічної травми ока та
захисного апарату у військовослужбовців.
3.
Хухлей
В.О.
Удосконалення
екстреної
медичної
допомоги
військовослужбовцям у невідкладному стані на догоспітальному етапі за стандартами
НАТО.
4.
Байло М. Здоров‟я військовослужбовців Збройних Сил України в період
2015-2018 років.
5.
Бєлий М.М. Стан нормативно-правового регулювання медичного
забезпечення військових частин (підрозділів) територіальної оборони.
6.
Било Я.М. Аналіз досвіду організації лікувально-евакуаційного
забезпечення військовослужбовців ЗС України в умовах АТО/ООС (на прикладі
Військово-медичного клінічного центру Східного регіону).
7.
Бібіченко С.І. Удосконалення організації надання нейрохірургічної
допомоги військовослужбовцям із зони проведення АТО (ООС) на третьому рівні.
8.
Воронченко Л.А. Аналіз роботи Клініки амбулаторно-поліклінічної
допомоги та напрямки її удосконалення.
9.
Гончаров О. Шляхи удосконалення лікувально-евакуаційного забезпечення
військ з урахуванням стандартів НАТО.
10.
Горбенко О.Ю. Удосконалення підготовки лікарів загальної практикисімейної медицини (для Сухопутних військ і Десантно-штурмових військ) з урахуванням
спроможностей з надання екстреної медичної допомоги за стандартами НАТО.
11.
Горошко В.Р. Удосконалення якості надання невідкладної медичної
допомоги військовослужбовцям у адміністративно-територіальній зоні відповідальності
Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний
госпіталь”.
12.
Гречаник О. І. Удосконалення організації надання медичної допомоги за
даними аналізу дефектів до госпітального періоду.
13.
Змачинський С.Л. Роль та місце медичного постачання в загальній системі
логістики.
14.
Ткачук В.В. Особливості тенденцій удосконалення організації лікувальноевакуаційного забезпечення в зоні АТО/ООС.
15.
Кадєєва Д.С. Окремі питання удосконалення медичної реабілітації
військовослужбовців на регіональному рівні.
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16.
Калька В.І. Аналіз причин інвалідизації військовослужбовців за період з
2014 по 2018 роки.
17.
Клапчук
Ю.В.
Організація
надання
медичної
допомоги
військовослужбовцям при вогнепальних пораненнях великих суглобів на етапах
медичної евакуації.
18.
Король І.В. Вплив тривалості виконань завдань в зоні АТО/ООС на
здоров‟я військовослужбовців.
19.
Кузнецов А.Д. Роль місцевих анестетиків у знеболенні пацієнтів з
вогнепальними пораненнями верхніх кінцівок на спеціалізованому етапі медичної
допомоги.
20.
Кущ В.В. Удосконалення системи оцінювання готовності Медичних сил.
21.
Сніжинський С.П. Наукове обґрунтування логістичного управління
запасами медичного постачання Збройних Сил України.
22.
Трегуб Д.В. Наукове обґрунтування удосконалення лікувальнопрофілактичного забезпечення Національної гвардії України.
23.
Маланкевич Ю.І. Удосконалення якості надання первинної медичної
допомоги військовослужбовцям з цереброваскулярною патологією у військових частинах
ЗС України Західного регіону
24. Михайлуца А.В. Обґрунтування розробки комплексу лікувально-профілактичних
заходів щодо покращення стану здоров‟я військовослужбовців військових частин
(підрозділів) територіальної оброни Миколаївської області.
25.
Михайлик О.П. Вплив особливостей військової служби у Національній
гвардії України на показник стану психічного здоров‟я військовослужбовців.
26.
Остащенко Т.М. Шляхи удосконалення системи медичного забезпечення
національних контингентів ЗС України.
27.
Павчак Р.М. Організація надання медичної допомоги при пораненнях
магістральних судин.
28.
Лазаренко Ю.В. Удосконалення організації надання медичної допомоги
пораненим з ушкодженнями кінцівок в сучасних умовах.
29.
Макаренко С.М. Організація медичної реабілітації військовослужбовців –
учасників ООС (АТО), визнаних інвалідами війни, в зоні адміністративно-територіальної
відповідальності військового госпіталю.
30.
Прохоренко Г.А. Організація надання вторинної медичної допомоги
військовослужбовцям на основі технології “Damage Control Surgery”.
31.
Хоменюк М.М. Організація медичного забезпечення миротворчої місії ООН
в Демократичній Республіці Конго.
32.
Полторацький С.С. Наукове обґрунтування удосконалення управління
медичною евакуацією поранених і хворих з ООС з урахуванням розвитку АСУ.
33.
Маланіч Ю.В. Світовий досвід забезпечення якості медичної допомоги.
34.
Тренчук В.М.Планування діяльності медичної служби оперативного рівня з
використанням методики DOTMLPF.I
35.
Сергієнко В.А. Оцінка якості надання медичної допомоги у Військовомедичному клінічному центрі Південного регіону.
36.
Бондаренко В.В. Невідкладна медична допомога військовослужбовцям на
короновірусну хворобу (COVID-19) у Військово-медичному клінічному центру
Північного регіону.
37.
Мельник В.О. Удосконалення медичного сортування поранених і
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постраждалих у збройних конфліктах та надзвичайних ситуаціях.
38.
Мельник І.П. Аналіз стану здоров‟я військовослужбовців військових частин
зони відповідальності Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.
39.
Ніколюк Ю.Є. Роль моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичного
обслуговування у закладах охорони здоров‟я Збройних Сил України.
40.
Олещенко Ж.М. Комплексний аналіз виконання вимог здорового способу
життя військовослужбовцями ВМС ЗС України.
41.
Пашковський С.М. Алгоритм проведення психофізіологічних досліджень
для забезпечення психофізіологічної експертизи та моніторингу професійно важливих
якостей льотчиків.
42.
Хащівський Л.В. Аналіз проблеми психічних та поведінкових розладів у
військовослужбовців Національної гвардії під час АТО (ООС).
43.
Солтис О.В. Структура санітарних втрат при пораненнях голови,
спричинених впливом бойових факторів.
44.
Короїд І.О. Удосконалення системи медичного забезпечення Державної
спеціальної служби транспорту.
45.
Антонів Д.В. Удосконалення лікувально-евакуаційних заходів у Десантноштурмових військах Збройних Сил України в умовах збройного конфлікту.
46.
Черкасова В.О. Аналіз динаміки основних показників діяльності госпіталю
Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України
та шляхи підвищення її ефективності.
47.
Панкратов І.О. Обґрунтування особливостей постачання медичної техніки і
майна в системі логістичного забезпечення Збройних Сил України.
48.
Литвинко С.О. Удосконалення методології прогнозування втрат особового
складу військ.
СЕКЦІЯ № 2
ВІЙСЬКОВА ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
Голова: Воронко А.А., кандидат медичних наук, доцент.
Секретар: Ткаленко О.М. кандидат медичних наук.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Воронко А.А.,
кандидат медичних наук, доцент.
Доповіді:
1.
Федотова Л.М. Антитромбоцитарна терапія у кардіологічних хворих в
амбулаторних умовах.
2.
Миць О.О. Особливості госпітальної гінекологічної захворюваності
військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі.
3.
Рубан А.Я. Особливості первинної захворюваності на пневмонії
військовослужбовців Державної прикордонної служби України на сучасному етапі.
4.
Демченко В.О. Особливості первинної захворюваності на хвороби шкіри та
підшкірної клітковини у військовослужбовців Державної прикордонної служби України
на сучасному етап.
5.
Онохіна Я.К. Особливості первинної гінекологічної захворюваності
військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі.
6.
Гибало-Тарасюк Л.П. Особливості первинної захворюваності на хвороби
шкіри і підшкірної клітковини військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному
етапі.
7.
Долгова В.А. Сучасний стан первиннoї неврологічної захвoрюванoстi
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вiйськoвoслужбoвцiв Збрoйних Сил України.
8.
Шаблій Т.А. Особливості первинної захворюваності військовослужбовців
Збройних Сил України на хвороби крові і кровотворних органів на сучасному етапі.
9.
Похилько О.В. Сучасний стан госпітальної неврологічної захворюваності
військовослужбовців Збройних Сил України.
10.
Черниченко К.О. Особливості госпітальної захворюваності на хвороби крові
та кровотворних органів військовослужбовців Збройних Сил України.
11.
Бельма А.Г. Особливості госпітальної дерматологічної захворюваності
військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі.
12.
Процик І.О. Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу
життя слухачами Української військово-медичної академії.
13.
Сень В.Р. Якість догоспітальної допомоги хворим на гострий коронарний
синдром, госпіталізованим до військового лікувального закладу.
14.
Гордійчук К.І. Особливості первинної захворюваності на пневмонії
військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі.
15.
Шуневич І.В. Особливості первинної психіатричної захворюваності
військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі.
16.
Метелиця Є.В. Ментальні наслідки легкого травматичного пошкодження
мозку.
17.
Прудіннік Є.Г. Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу
у учасників бойових дій на сході України.
18.
Ткачук В.В. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення
в зоні АТО/ООС.
19.
Дякевич Ю.В. Структура гострих розладів ментального здоров‟я в учасників
бойових дій.
20.
Шишканов С.В. Особливості проведення антихелікобактерної терапії
військовослужбовцям із захворюваннями верхніх відділів ШКТ на різних рівнях надання
медичної допомоги.
21.
Мажаєв
Є.М.
Особливості
закритих
черепно-мозкових
травм
військовослужбовців на сучасному етапі.
22.
Павлик Т.О. Основні клініко-гематологічні синдроми у практиці лікаря
загальної практики – сімейної медицини.
23.
Михалік М.П. Особливості захворювань і пошкоджень плечового суглоба у
військовослужбовців Збройних Сил.
24.
Царик О.В. Особливості первинної захворюваності військовослужбовців
Державної прикордонної служби України на хвороби крові і кровотворних органів на
сучасному етапі.
25.
Протас В.С. Особливості первинної гінекологічної захворюваності
військовослужбовців Державної прикордонної служби на сучасному етапі.
26.
Костюк О.О. Особливості первинної неврологічної захворюваності у
військовослужбовців Державної прикордонної служби на сучасному етапі.
27.
Рудик І.В. Особливості захворювання на ГЕРХ у військовослужбовців
молодого віку.
28.
Линник-Верхотурцева Ю.С. Особливості хірургічної тактики у
постраждалих з травмою сечового міхура.
29.
Половець В.В. Ефективність антибактеріальної терапії гострого тонзиліту у
військовослужбовців.
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СЕКЦІЯ № 3
ВІЙСЬКОВО-ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Голова: Кожокару А.А., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Огороднійчук І.В., доктор медичних наук, професор.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Кожокару А.А.,
доктор медичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Шпак М.О.Епідемічна ситуація з кору серед військовослужбовців ЗС
України в період за 2014-2018 рр.
2.
Івачевська Н.С.Впровадження в систему епідеміологічного нагляду
критеріїв визначення катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів.
3.
Зверєв Г.Г. Розвиток системи громадського здоров‟я в Україні у
відповідності до політики всесвітньої організації охорони здоров‟я.
4.
Козлова К.В. Особливості епідемічного процесу на кишковий ієрсиніоз у
військових колективах.
5.
Наконечна О.В. Визначення осіб (військовослужбовців) з підвищеним
ризиком зараження ВІЛ-інфекцією.
6.
Заудальська А.А. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Збройних
Силах України в умовах переходу на ризик-орієнтовану модель.
7.
Недільська Н. Актуальність новітніх технологій у діагностиці інфекційних
захворювань з урахуванням досвіду ООС.
8.
Круть В.Ю. Аналіз спалахової інфекційної захворюваності з аерозольним
механізмом передачі у військовослужбовців ЗС України.
9.
Гагаріна Ю. Аналіз показників травматизму військовослужбовців ЗС
України в умовах повсякденної діяльності.
10. Бурдельна
В.
Вивчення
показників
загальної
захворюваності
військовослужбовців строкової служби ЗС України.
СЕКЦІЯ № 4
ВІЙСЬКОВА ТЕРАПІЯ
Голова: Осьодло Г.В., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Савічан К.В., викладач кафедри.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Осьодло Г.В.,
доктор медичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Скорозінська С.В. Фактори прогнозу госпітальної летальності пацієнтів з
гострим коронарним синдромом / інфарктом міокарду в клініці кардіології НВМКЦ
«ГВКГ» в період 2018 – 2019 рр.
2.
Грод М.С. Прогнозування летальності хворих з діагнозом тромбоемболія
легеневої артерії у НВМКЦ «ГВКГ».
3.
Калашник І.Ю. Особливості показників добового моніторингу
артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із цукровим діабетом
2 типу.
4.
Лазарева К.А. Аналіз ефективності схем лікування синдрому подразненого
кишечника у військовослужбовців.
5.
Белясник Д.С. Динаміка показників функції зовнішнього дихання та
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серцево-судинної системи на фоні терапії у військовослужбовців, хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень, поєднане з артеріальною гіпертензією.
6.
Биковець О.О. Добовий моніторинг артеріального тиску в оцінці
ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих з високим серцевосудинним ризиком.
7.
Воронець І.Р. Рання діагностика уражень органів-мішеней у пацієнтів,
хворих на цукровий діабет.
8.
Грабовський С.К. Когнітивні порушення у військовослужбовців, хворих на
вірусний гепатит С на фоні сучасного лікування.
9.
Демченко Л.М. Варіабельність серцевого ритму як метод оцінки
ефективності реабілітаційних заходів у пацієнтів з постконтузійним синдромом.
10.
Макарова Ю.М. Аналіз змін стану здоров'я військовослужбовців із
захворюваннями внутрішніх органів та шляхи оптимізації диспансеризації й зниження
захворюваності.
11.
Малюкіна В.М. Особливості клініки, діагностики та лікування ускладнень
хронічного гепатиту С серед військовослужбовців.
12.
Пасюк О.П. Особливості перебігу пневмонії, як ускладнення кору, у
військовослужбовців, що знаходились на стаціонарному лікуванні у клініці інфекційних
захворювань НВМКЦ “ГВКГˮ у 2018 році.
13.
Пилип‟юк А.В. Мікробіоценоз слизової оболонки мигдаликів у хворих на
ангіну військовослужбовців.
14.
Савічан К.В. Синтетична функція печінки у поранених з гепатитом.
15.
Стащук І.О. Вплив стресу на перебіг артеріальної гіпертензії у
військовослужбовців які знаходились в зоні бойових дій.
16.
Стельмах Н. Оцінка частоти виникнення залізодефіцитних станів та їх
лікування з урахуванням патології внутрішніх органів.
17.
Тараповська А.С.Ураження печінки при кору.
18.
Костіненко М.Ю. Оцінка розвитку хронічної втоми у військовослужбовців,
які перебували в зоні ООС, діагностика та лікування.
19.
Метелиця Т.М. Аналіз трирічної госпіталізації учасників ато/оос на гостру
хворобу нирок у нефрологічне відділення НВМКЦ “ГВКГˮ .
20.
Кармаліта А. НПЗП-асоційовані гастропатії у військовослужбовців:
лікування та профілактика.
21.
Авезова-Страхоцька С.Р. Особливості клініки, діагностики та лікування
негоспітальної пневмонії у військовослужбовців з хронічним обструктивним
захворюванням легень.
22.
Кривцова О.С. Оцінка стану та шляхи покращення антигіпертензивної
терапії у військово-медичних закладах Міністерства оборони України.
23.
Грибук Б.В. Кислотозалежні захворювання органів травлення в учасників
АТО/ООС у 2017-2019 рр.: госпіталізація, наслідки, особливості клінічного перебігу.
24.
Раскінд
М.О.
Частота
виникнення
фібриляції
передсердьу
військовослужбовців залежно від швидкості клубочкової фільтраці.ї
25.
Дзюбенко А.Г. Характеристика адиктивної поведінки курсантів вищих
військових навчальних закладів.
26.
Щелкунова К.В. Випадки саркоїдозу органів дихання серед
військовослужбовців. Тактика ведення та лікування.
27.
Боханова Н.А. Сезонна госпіталізація інфекційних хворих із
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захворюваннями органів дихання.
28.
Лаптуха Н. Б. Оцінка ефективності гіполіпідемічної терапії у пацієнтів з
атеросклерозом судин.
29.
Тищенко А.Ю. Вплив молсидоміну на показники центральної гемодинаміки
та на порушення толерантності до фізичних навантажень у військовослужбовців з
артеріальною гіпертензією ІІ стадії.
30.
Шовкун З.С. Когнітивний статус у військовослужбовців хворих на
артеріальну гіпертензію.
31.
Осьодло В.В. Особливості клінічного перебігу та медикаментозного
забезпечення військовослужбовців із кислотозалежними хворобами
32.
Мандрик І.Г. Туберкульоз у військовослужбовців - учасників
антитерористичної операції/Операції Об‟єднаних Сил (АТО/ООС): захворюваність,
клінічні особливості за 2014-2019 рр.
33.
Прус Н.В. Аналіз факторів ризику розвитку туберкульозу легень в учасників
антитерористичної операції/Операції Об‟єднаних Сил (АТО/ООС) за 2014-2019,
особливості клінічного перебігу та залежність від них тривалості лікування.
34.
Костик Н.М. Переваги додаткового включення в схему протитуберкульозної
терапії ізоніазидуінгаляційно у військовослужбовців.
СЕКЦІЯ № 5
ВІЙСЬКОВА ХІРУРГІЯ
Голова: Заруцький Я.Л., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Світличний Е.В., кандидат медичних наук, доцент.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Заруцький Я.Л.,
доктор медичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Закуцька К.О. Малоінвазивні методики лікування хронічного геморою.
2.
Ісаков В.С. Діафрагмальні грижі. Сучасні методи діагностики та лікування.
3.
Романчук М.В.Післяопераційні вентральні кили. Сучасні методи
хірургічного лікування.
4.
Тимчук В.М.Рак товстої кишки. Сучасні методи діагностики та лікування.
5.
Гриневич Р.М. Спеціалізована хірургічна допомога при пораненнях
магістральних судин кінцівок.
6.
Карпук В.В. Абдомінальний компартмен-синдром при травмі живота.
7.
Позняк А.С. Хірургічне лікування ран м´яких тканин кінцівок при бойовій
хірургічній травмі.
8.
Приступа А.І. Пластика дефектів м´яких тканин при травматичних
ушкодженнях кінцівок.
9.
Семенчук В.О. Хірургічні методи лікування постраждалих з закритою
травмою грудної клітки, що ускладнена емпіємою плеври.
10.
Зіньківський В.М. Поранення печінки та позапечінкових жовчних шляхів
при бойовій хірургічній травмі. Діагностика та лікування.
11.
Базалицький О.Ю. Аутогемотрасфузія при бойовій травмі грудної клітки та
живота.
12.
Булига Н.В. Рак прямої кишки. Актуальні методи діагностики та підходи до
лікування.
13.
Дерун В.М. Оптимізація хірургічного лікування злоякісних пухлин
підшлункової залози.
14.
Космач Є.І. Хірургічне лікування ран м´яких тканин тулуба при бойовій
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хірургічній травмі.
15.
Воронець В.В. Damage control surgery при травмі живота.
16.
Гіленко Б.М. Особливості лікування нестабільних переломів таза у
постраждалих з політравмою.
17.
Калька А.М. Хірургічна тактика лікування механічної жовтяниці при
жовчнокам´яній хворобі.
18.
Раньовський М.І. Малоінвазивні методики у лікуванні варикозної хвороби
нижніх кінцівок.
19.
Ціфринець О.І. Прогнозування перебігу гострого панкреатиту.
20.
Міщенко Є.Ю. Ушкодження паренхімних органів при вогнепальних
пораненнях живота.
21.
Грабовець М.О. Внутрішньочеревні вогнищеві ускладнення абдомінальної
травми.
22.
Кушнір С.В. Облітеруючі захворювання периферичних артерій нижніх
кінцівок.
23.
Марєнков М.В. Відеоторакоскпічні операції в лікуванні торакальної травми.
24.
Чернищук Є.Є. Перитоніт при вогнепальних пораненнях живота.
Діагностика, тактика лікування.
25.
Кірков І.В. Ушкодження паренхімних органів при закритій травмі живота.
26.
Дячук С.М. Ушкодження порожнистих органів ШКТ при пораненнях
живота.
27.
Жук В.С. Відеолапароскопічні технології у лікуванніускладнених форм
гострого апендициту.
28.
Трачук Р.С. Ушкодження сечоводів при пораненнях і травмах живота.
29.
Федорчук М.В. Малоінвазивні хірургічні методи лікування переломів
проксимального відділу стегна у осіб похилого віку.
30.
Давидюк М.М. Хірургічне лікування торакоабдомінальних поранень.
СЕКЦІЯ № 6
ВІЙСЬКОВА ФАРМАЦІЯ
Голова: Шматенко О.П., доктор фармацевтичних наук, професор.
Секретар: Плешкова О.В., старший викладач.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Шматенко О.П.,
доктор фармацевтичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Сорока О.М. Діагностика стану логістичних процесів у роботі закладів
медичного постачання Міністерства оборони України.
2.
Бірець М.М. Організація медичного постачання в зоні адміністративнотериторіальної відповідальності військово-медичного клінічного центру.
3.
Рута В.В. Створення військово-медичного складу (рухомого) для роботи в
особливий період.
4.
Тірон І.В. Організація роботи груп медичного постачання (пересувних)
військових мобільних госпіталів.
5.
Маланіч А.В. Маркетингові дослідження ринку різних груп лікарських
засобів вітчизняного виробництва для потреб медичної служби Збройних Сил України.
6.
Коноваленко Є.В. Маркетинговий огляд пелоїдопрепаратів на сучасному
фармацевтичному ринку.
7.
Бабюк В.А. Удосконалення організації військово-медичного постачання
Військово-морських сил України в особливий період.
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8.
Вишнев С.О. Актуальність використання трансдермальних терапевтичних
систем для потреб медичної служби Збройних Сил України.
9.
Бобро І.О. Обґрунтування концентрації активної речовини у
антимікробному засобі м‟якої форми випуску.
10.
Панченко С.М. Аналіз нормативно-правової актів щодо ліцензування та
акредитації військово-медичних закладів щодо роботи з наркотичними засобами,
психотропними речовинами і прекурсорами.
11.
Рикова О.М. Удосконалення системи медичного постачання в районі
проведення операції Об‟єднаних сил.
12.
Миропольська О.В, Науково-теоретичні підходи до розробки мазі для
лікування опікової хвороби у військовослужбовців.
13.
Гринчук І.Г. Інтегрований АВС, VEN-аналіз лікарських засобів, які
використовуються для надання абдомінальної хірургічної допомоги.
14.
Панкратов І.О. Обґрунтування особливостей постачання медичної техніки і
майна в системі логістичного забезпечення Збройних Сил України.
15.
Соломенний А.М. Аналіз нормативно-правової бази системи медичного
постачання Збройних Сил України.
16.
Притула Р.Л. Удосконалення системи медичного постачання в районі
проведення операції Об„єднаних сил.
17.
Пасіков Д. Удосконалення організації обліку медичного майна та звітності у
військових частинах під час функціонування військ (сил).
СЕКЦІЯ № 7
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ
Голова: Хитрий Г.П., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Мошківський В.М., старший викладач.
Відкриття секційного засідання, ознайомлення з порядком роботи – Хитрий Г.П.,
доктор медичних наук, професор.
Доповіді:
1. Ремень І.І. Удосконалення тактики комплексної інтенсивної терапії при
гострому панкреатиті.
2. Слободянюк А.Т. Переваги застосування розчину лідокаїну для спінальної
анестезії при артроскопії колінного суглоба.
3. Адамчук М.С. Особливості змін центральної гемодинаміки під час регіонарної
анестезії при пораненнях верхньої кінцівки.
4. Ухач Ю.Д. Особливості аеромедичної евакуації постраждалих із вогнепальними
пораненнями голови.
5. Закала Х.В. Шляхи підвищення ефективності та безпеки провідникової анестезії
при травматологічних операціях у поранених і хворих.
6. Беляк О.М. Фактори ризику та прогноз розвитку гострого респіраторного
дистрес-синдрому у хірургічних хворих та поранених.
7. Лозовська О.В. Анестезіологічне забезпечення у хворих при оперативних
втручаннях з приводу видалення пухлин товстого кишечника.
8. Старишко А.І. Моніторинг адекватності респіраторної підтримки під час
анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії поранених і хворих з
пошкодженням черевної стінки.
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9. Федько Ю.І. Ентеральна недостатність та її корекція при пораненнях
кишечника.
10. Чумак Н.В. Анестезіологічна допомога пораненим під час збройного конфлікту
на Сході України.
11. Березніцький Д.В. Внутрішньочеревна гіпертензія як фактор розвитку
ускладнень після операцій у хворих з абдомінальною патологією.
12. Ковальчук А.О. Особливості кисневого балансу та тканинного дихання у
пацієнтів в периопераційному періоді при абдомінальних втручаннях.
13. Правдіна Н.С. Застосування неінвазивної вентиляції легень в інтенсивній
терапії пацієнтів з дихальною недостатністю.
14. Кришевський Ю.П. Мікробіологічна структура та обґрунтування тактики
антибіотикотерапії у хворих з пораненнями черевної порожнини.
15. Хухлей В.О. Обгрунтування інтенсивної терапії інфекційно-токсичного шоку
на догоспітальному етапі у військовослужбовців з тяжкою негоспітальною пневмонією.
16. Воротняк М.О. Вплив зрошення рани місцевим анестетиком на розвиток
післяопераційного болю.
17. Зварічук О.А. Особливості нутритивної підтримки в комплексному лікуванні
гострого панкреатиту.
18. Мельник Т.М. Порівняння ефективності різних варіантів епідуральної аналгезії
в ранньому післяопераційному періоді.
19 Кувіца Ю.С. Вплив гемотрансфузії на лабораторні та функціональні показники
у пацієнтів із гострою крововтратою.
СЕКЦІЯ № 8
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА СТОМАТОЛОГІЯ
Голова: Лихота А.М., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Лищишина Н.В., старший викладач.
Відкриття – секційного засідання, доведення порядку роботи – Лихота А.М.,
доктор фармацевтичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Каранчук Р.В. Особливості лікування бойових ушкоджень щелепно-лицевої
ділянки у військовослужбовців під час проведення ООС.
2.
Тимощук О.І. Сучасні принципи лікування вогнепальних поранень
щелепно-лицевої ділянки.
3.
Коваленко А.В. Хірургічні методи в комплексі ортодонтичного лікування
військовослужбовців.
4.
Сай Б.В. Особливості застосування мобільних стоматологічних кабінетів в
зоні проведення ООС.
5.
Борисова Є.С. Оцінка ефективності лікування хворих з переломами
вилицево-орбітального комплексу із застосуванням біорезорбтивних фіксаторів.
6.
Борисова Т.С. Переваги методу відновлення жувальної поверхні молярів
окклюзійним штампом в практиці лікаря стоматолога.
7.
Дзяворук
В.А.,
Погоріла
Д.В.
Профілактика
альвеолітів
у
військовослужбовців.
8.
Куцюк Т.В. Особливості морфоестетичних характеристик обличчя у
пацієнтів з дистальним прикусом.
9.
Малашенко Н.Ю. Порівняльний аналіз ефективності рентгенологічної
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діагностики ретенованих зубів в період тимчасового прикусу.
10.
Михайловська Л.О. Аналіз сучасних міофункціональних апаратів, які
застосовуються в різні періоди прикусу.
11.
Степаненко Г.О. Досвід діагностики та лікування кандидозу слизової
оболонки порожнини рота у військовослужбовців.
СЕКЦІЯ № 9
ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ
Голова: Устінова Л.А., доктор медичних наук, професор.
Секретар: Богаенко В.Л., старший викладач.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Устінова Л.А.,
доктор медичних наук, професор.
Доповіді:
1.
Корсун Т.О. Удосконалення заходів протирадіаційного захисту
військовослужбовців з урахуванням сучасного стану ядерної безпеки та медичних
наслідків подій на об‟єктах ядерної енергетики.
2.
Куцик Ю.В. Удосконалення медичної допомоги в умовах хімічних
катастроф.
3.
Кіосєв О.І. Удосконалення медичного захисту військовослужбовців в
умовах впливу зовнішнього опромінення.
4.
Латиш К.П. Удосконалення заходів медичного захисту при радіаційноядерних аваріях.
5.
Свердан П.Ф. Удосконалення захисту військовослужбовців, населення і
медичної служби від небезпечних хімічних речовин.
6.
Каплюк
О.Б.
Удосконалення
фармакологічного
захисту
військовослужбовців від бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії.
7.
Могиліна О.В. Особливості законодавства України щодо захисту особового
складу військ, населення і медичної служби від небезпечних хімічних речовин.
8.
Малюкін В.В. Прикладні аспекти застосування медичних
засобів
протирадiацiйного захисту.
9.
Шапкова О.О. Токсикологічна характеристика отруйних технічних рідин і
профілактика отруєнь військовослужбовців.
10.
Левківська Л.П. Отруйні речовини рослинного походження як
терористична загроза суспільству.
11.
Решетняк К.І. Радіометричний контроль забруднення харчових продуктів
радіонуклідами при профілактиці внутрішнього опромінення при тривалому
аліментарному надходженні радіонуклідів.
12.
Мартиросян В.О. Система захисту військ від факторів масового ураження:
сучасні виклики.
13.
Прокопчук О.М. Сучасний стан проблеми професійних уражень органів
дихання токсико-хімічної етіології.
14.
Левицька А.В. Тероризм і зоотоксиканти.
15.
Шалата С.Л. Наукове обґрунтування заходів захисту особового складу
Збройних Сил України та цивільного населення в умовах хімічних загроз та тероризму.
16.
Слупський І.О. Хронічна променева хвороба як наслідок Чорнобильської
аварії.
17.
Бражевська В.Ю. Сучасні аспекти профілактики внутрішнього опромінення
при радіаційно-ядерних аваріях.
18.
Степанишена О.М. Професійні ураження особового складу військ і
населення гематотоксикантами.
19.
Фойда М.О. Професійні захворювання військовослужбовців і цивільного
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населення з переважним ураженням нейротоксикантами.
20.
Гайдаржи А.І. Професійні захворювання з переважним токсичним
ураженням гепатобіліарної системи.
21.
Данилюк С.А. Радіологічна зброя, як засіб можливого ураження
майбутнього.
22.
Гриб В.В. Наслідки впливу хімічних чинників навколишнього середовища
на організм людини (онкогенна, мутагенна, ембріотоксична дія, інші віддалені наслідки).
СЕКЦІЯ № 10
АВІАЦІЙНА, МОРСЬКА МЕДИЦИНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ
Голова: Трінька І.С., кандидат медичних наук, доцент.
Секретар: Краснопольский А.Л., старший викладач.
Відкриття секційного засідання, доведення порядку роботи – Трінька І.С.,
кандидат медичних наук, доцент.
Доповіді:
1.
Пастух Я.О. Вікові особливості змін стану здоров‟я осіб льотного складу
Збройних Сил України.
2.
Скочко Т.В. Характеристика психоемоційного стану військовослужбовців,
що перебувають в зоні ООС.
3.
Солончук М.М. Особливості трансформації психологічних функцій осіб
льотного складу миротворчого контингенту в Ліберії.
4.
Шемет В.С. Особливості змін психофізіологічних якостей осіб льотного
складу у віковому аспекті.
5.
Пархоменко Ю.О. Особливості порушення просторової стійкості у осіб з
акубаротравмою.
6.
Янович І.С. Вікові особливості психофізіологічних якостей вертольотчиків.
7.
Талімончук
О.А.
Особливості
психофізіологічного
стану
військовослужбовців в умовах бойових дій.
8.
Богданенко Д.М. “Психологічний портрет сучасного водолаза.
9.
Голінько М.І. Особливості відновлення постконтузійної симптоматики у
військовослужбовців в умовах військового мобільного госпіталя.
10. Дрозд В.В. Особливості гіпоксичної оксигенації у водолазній справі.

