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КАРТКА ЗАХОДУ 
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР V ювілейний З’їзд колопроктологів 

України за міжнародною участю 
2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Медична освіта» 

3. Виконавець/виконавці заходу Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Медична освіта» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

Гастроентерологія, Дитяча гастроентерологія, 
Дитяча онкологія, Ендоскопія, Загальна 

практика - сімейна медицина, Онкохірургія, 
Проктологія, Судинна хірургія, Терапія, 

Трансплантологія, Хірургія 
5. Вид заходу БПР З’їзд 
6. Запланована кількість учасників 100 – офф-лайн, 3000 – он-лайн 
7. Організаційний комітет Голова: Захараш М.П; члени: Усенко О.Ю, 

Скрипнік І.М, Пойда О.І.,  
8. Резолюція заходу Глобальною для усіх країн світу  є проблема 

колоректального раку, вирішення якої 
потребує  мультидисциплінарного підходу. Не 
до кінця вирішеними проблемами сучасної 
колопроктології залишаються хронічні 
запальні захворювання кишечника, 
невідкладна колопроктологія, 
реконструктивно-відновна хірургія товстої  
кишки, тощо.  Важливими напрямками 
розвитку різних розділів сучасної хірургії та 
колопроктології є широке  запровадження в 
клінічну практику лапароскопічних, інших 
видів малоінвазивних  хірургічних втручань, 
робототехніки, електрозварювальних 
технологій, сучасних  генетичних, інших 
лабораторних, ендоскопічних, променевих, 
ендоваскулярних методів  діагностики  та 
інше. 

9. Мета заходу На цьому важливому науковому форумі  нам 
належить обговорити актуальні проблеми, 
досягнення, дискусійні питання, перспективи 
розвитку різних розділів колопроктології та 
суміжних розділів хірургії – онкології, дитячої 
хірургії та проктології, , тощо, а також сучасні 
можливості  діагностики, консервативного та 
хірургічного лікування хворих на 
захворювання кишечника. перше пленарне 
засідання повністю буде присв’чене найбільш 
актуальній проблемі хірургії сьогодення -  
бойовій травмі живота і тазу 

10. Форма заходу Офф-лайн та он-лайн в режимі 
реального часу 
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11. Кількість балів БПР 10 
12. Дата заходу БПР 20 – 22 жовтня 2022 
13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
Оффлайн - М. Київ, вул. Госпітальна, 4 
Онлайн - 
https://www.wsgevent.online/procto/ 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 
доповідачів 

професор Захараш М.П  
канд. мед. наук Балицький  В.В. 
(Хмельницький) 
професор Березницький Я.С. (Дніпро)  
професор Бойко В.В. ( Харьків) 
д-р. мед. наук  Бочаров А.В.(Чернівці) 
професор Гапонов В.В. ( Дніпро) 
професор Грубнік В.В. (Одеса) 
професор Даценко Б.М. (Харків) 
професор Дубров С.О. (Київ) 
професор Каштальян М.А. (Одеса) 
професор Кучер М.Д. (Київ) 
канд. мед. наук Криворук М.І. (Київ) 
професор Кривченя Д.Ю. (Київ) 
професор Лаврик А.С. (Київ) 
професор Луковецький (Львів) 
професор Матвійчук Б.О. (Львів) 
професор Мельник В.М. (Київ) 
професор Милиця М.М (Запоріжжя) 
канд. мед. наук доцент Мороз В.В. (Київ) 
професор Нікішаєв В.І. (Київ) 
професор Пойда О.І. (Київ) 
професор Полянський І.Ю. (Чернівці) 
професор Притула В.П. (Київ) 
професор Русин В.І. (Ужгород) 
професор Скрипнік І.М. (Полтава) 
професор Сорокін Б.В. (Київ) 
професор  Степанов Ю.М. (Дніпро) 
професор Тамм Т.І. (Харків) 
професор Тутченко М.І. (Київ) 
професор Фелештинський Я.П. (Київ) 
д-р. мед. наук Шудрак А.А. (Київ) 
член-кор. НАМН України, професор 
Черній В.І. (Київ) 
професор Чобей С.М. (Ужгород) 
Академік НАМН України, професор 
Усенко О.Ю. ( Київ) 
канд. мед. наук, доцент Яковенко В.О. ( 
Київ) 

 
15. Резюме доповідачів професор Захараш М.П член-кореспондент 

Національної академії медичних наук України 
(обраний 6.11.2003 за спеціальністю 
проктологія), доктор медичних наук (1990), 
професор (1991), почесний академік АМН 
Білорусі, академік міжнародної академії 
антропології, заслужений лікар України, 
лауреат Державної премії України в галузі 
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науки і техніки, генерал-майор медичної 
служби у відставці. 
професор Пойда О.І.– д.мед.н., професор, 
Заслужений лікар України, завідувач кафедри 
хірургії №1 НМУ ім. Богомольця 
 
професор БерезницькийЯ. С - доктор 
медичних наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедра 
хірургії № 1 та хірургії інтернів Дніпровського 
державного медичного університету 
 
професор Тамм Т.І. доктор медичних наук 
(1999), професор (2002), завідувач кафедри 
хірургії та проктології ХМАПО (з 2007). 
Напрями наукових досліджень: вивчення 
клінічних проявів етіопатогенезу ранового 
процесу, розроблення препаратів для 
місцевого лікування гнійних ран, діагностика 
та лікування невідкладних захворювань 
органів черевної порожнини 
 
професор Русин В.І. - доктор медичних 
наук, професор кафедри хірургічних хвороб 
медичного факультету Ужгородського 
національного університету, академік Академії 
інженерних наук України. З 1999 р. – 
заслужений лікар України, декан медичного 
факультету. У 2004-2005 рр.– ректор УжНУ. 
 

16. Програма заходу БПР https://www.wsgevent.online/procto/ 
17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 
до моменту реєстрації на даний 
захід (за потреби) 

 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 
номер заходу БПР вноситься після 
присвоєння Адміністратором) 

 

 


