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Ювілейна науково<практична конференція,
присвячена 50<річчю КЗОЗ «Обласний клінічний
центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала»
«Урологія, андрологія, нефрологія – 2017»
Ю.М. Гурженко
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

4–6 жовтня 2017 року у першій столиці України в місті Хар%
кові було проведено ювілейну науково%практичну конфе%
ренцію, присвячену 50%річчю КЗОЗ «Обласний клінічний
центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» «Урологія,
андрологія, нефрологія – 2017». Місцем проведення кон%
ференції було обрано стадіон ФК «Металіст».
У конференції взяли участь урологи, нефрологи, транс"
плантологи, онкологи, андрологи, онкохірурги, акушери"
гінекологи, сімейні лікарі, дитячі хірурги, дитячі урологи,
сексологи. Кількість учасників була понад 400 осіб. Країни"
учасниці: Україна, Польща, Вірменія, Білорусь, Грузія, Ка"
захстан, Туркменістан, Азербайджан, Ліван, Сирія, Єгипет та
інші.
Установи"організатори проведення заходу: Асоціація
урологів України, Харківський національний медичний
університет, Харківська медична академія післядипломної
освіти, Запорізька медична академія післядипломної освіти,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія», КЗОЗ «Облас"
ний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала».
Конференція мала на меті укріплення науково"практич"
них зв’язків урологів України, інформування лікарів про
новітні досягнення у діагностиці та лікуванні захворювань
сечостатевої системи, обмін досвідом та підвищення
кваліфікації вчених та практиків.
Наукова тематика конференції охоплювала актуальні пи"
тання урології, андрології, нефрології, а саме: комбіноване
лікування пухлин сечостатевої системи, радикальну та ре"
конструктивно"пластичну хірургію та урогінекологію, мож"
ливості сучасної візуальної та лабораторної діагностики,
інфекційно"запальні захворювання сечової та статевої систе"
ми, сучасні методи лікування сечокам’яної хвороби (СКХ),
сексуальність та репродуктивне здоров’я, питання замісної
ниркової терапії та медико"соціальної реабілітації пацієнтів з
хронічними хворобами нирок, сучасна фармакотерапія в уро"
логії, інноваційні технології.
У рамках конференції було проведено симпозіум гене"
рального спонсора компанії «ASTELLAS» під головуванням
члена"кореспондента
НАМН
України,
професора
С.О. Возіанова, члена"кореспондента НАМН України, про"
фесора В.М. Лісового та професора І.І. Горпинченка. На
симпозіумі було представлено три доповіді: «Історія альфа"
адреноблокаторів. Тамсулозин», яку репрезентував завіду"
вач кафедри урології Харківського державного медичного
університету І.М Антонян (м. Харків), «Особливості терапії
гіперактивного сечового міхура у чоловіків», з якою ознайо"
мив слухачів професор В.І. Зайцев (м. Чернівці) та «Ліку"
вання інфекцій сечовивідних шляхів – від рекомендацій до
клінічної практиці», яку представив доцент Р.З. Шеремета
(м. Львів).
Другий симпозіум спонсора конференції компанії
«АРТЕРІУМ» також пройшов під головуванням члена"коре"
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спондента НАМН України, професора С.О. Возіанова, чле"
на"кореспондента НАМН України, професора В.М. Лісово%
го та професора І.І. Горпинченка. На симпозіумі було пред"
ставлено три доповіді. Професор О.В. Шуляк (м. Київ) до"
повів про можливості покращення лікування пацієнтів з кон"
крементом сечоводу. Доцент С.В. Кушніренко (м. Київ) зро"
била повідомлення «Інфекції сечової системи. Оновлення
EAU 2017», а доцент О.О. Шевчук (м. Київ) представив до"
повідь «Гіперурикемія та уратний нефролітіаз – сучасний
погляд на проблему».
Також було проведено 11 секційних засідань, у тому
числі: 2 засідання були присвячені актуальним проблемам
андрології та сексопатології; 4 – актуальним проблемам неф"
рології, трансплантації та діалізу; 2 – проблемам онкоуро"
логії і по одному засіданню присвятили СКХ, запальним за"
хворювання сечостатевих органів, а також реконструктивній
та інноваційній хірургії в урології. Загалом було представле"
но понад 100 доповідей.
Перша секція «Актуальні питання андрології» була про"
ведена під головуванням професорів І.І. Горпинченка,
Ф.І. Костєва, Є.А. Литвинця, О.В. Ромащенко. З
прем’єрною доповіддю «Виагра – испытание временем» вис"
тупив І.І. Горпинченко (м. Київ). У доповіді було розкрито
сучасні проблеми сексології та андрології в Україні. До"
повідач також поділився досвідом застосування рево"
люційного препарату в сексопатології – Віагри. В.І. Зайцев
(м. Чернівці) доповів про сучасні тенденції корекції сексу"
альних порушень у пацієнтів з хронічним простатитом та
довів роль фітотерапії у лікуванні статевих розладів у
пацієнтів з хронічним простатитом. Цікаву і змістовну до"
повідь «Сексуальний біль у жінок зумовлений порушенням
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сексуального здоров’я чоловіка» представила О.В. Рома%
щенко (м. Київ). У доповіді вона підкреслила парність сексу"
альної функції людини.
Про міжнародний досвід застосування препарату уде"
нафіл у лікуванні еректильної дисфункції у чоловіків повідо"
мив Ю.М. Гурженко (м. Київ). Він доповів про досягнення
закордонних колег у лікуванні порушень ерекції з викорис"
танням інгібітору фосфодіестерази 5"го типу нового по"
коління – Зидени. І.І. Горпинченко (м. Київ) свою доповідь
присвятив проблемам передчасної еякуляції та можливостям
медикаментозної її корекції. Наступне повідомлення групи
авторів О.В. Книгавко та А.С. Горленко (м. Харків) було
присвячене комбінованій терапії еякуляторних розладів.
Про реалії та перспективи лікування еректильної дисфункції
розповів М.І. Бойко (м. Київ).
Подальші повідомлення стосувалися хірургічних ас"
пектів андрології та сексопатології. Про хірургічні методи
лікування венооклюзивної форми еректильної дисфункції
доповіли С.Г. Казієв та О.В. Кнігавко (м. Харків). Про вико"
ристання ауто" і ксенотрансплантатів у пенільній хірургії до"
повіли харківські вчені В.М. Лісовий, А.В. Аркатов,
М.Л. Панасовський, В.Д Товажнянський. Про результати
пластики стриктури бульбо"мембранозного відділу сечівни"
ка розповіли також представники харківської школи уро"
логів А.В. Аркатов та М.Л. Панасовський.
Інноваційну технологію для відновлення андрогенів
дефіциту у хворих на цукровий діабет з використанням
клітин строми кісткового мозку запропонували делегатам
конференції вчені Харкова І.М. Антонян та В.М. Лісовий. У
заключній доповіді своїм досвідом викладання урології на
сучасному етапі в медичному вузі поділився професор
Г.В. Бачурін (м. Запоріжжя).
У цей день було проведено секційне засідання на тему
«Інфекції та симптоми нижніх сечових шляхів» під голову"
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ванням професорів Wolfgang Bauermeister, В.І. Зайцева,
Л.П. Саричева, В.П. Стуся
Першу доповідь німецького гостя – директора Інсти"
туту болю у Мюнхені, професора Wolfgang Bauermeister
(München) було присвячено проблемі хронічного тазово"
го болю. Він запропонував авторський метод лікування
синдрому хронічного тазового болю за допомогою визна"
чення запатентованим методом больових точок та впливу
на них ударно"хвильової терапії. Повідомлення виклика"
ло неоднозначну реакцію присутніх. Була досить жвава
дискусія.
Наступне повідомлення В.П. Стуся (м. Дніпро) було
присвячено консервативним методам лікування пацієнтів з
доброякісною гіперплазією передміхурової залози.
Ю.М. Гурженко (м. Київ) присвятив свою презентацію су"
часним аспектам фітотерапії в андрології, де підкреслив пе"
реваги наведеного методу лікування, а саме: вплив на
декілька ланок патогенезу таких захворювань чоловічої ста"
тевої сфери, з гарним комплаєнсом та відсутністю побічних
ефектів.
О.В. Ромащенко (м. Київ) доповіла делегатам про влас"
ний багатий досвід діагностики та лікування інфекцій
нижніх сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку.
Наступна доповідь «Проблеми та перспективи використання
фторхінолонів в практиці уролога» прозвучала у виконанні
В.І. Зайцева (м. Чернівці). Є.А. Литвинець (м. Івано"
Франківськ) розповів про результати дослідження ефектив"
ності рослинно"мінеральних комплексів у лікуванні хворих
на хронічній простатит. Проблемі ідіопатичного гіперактив"
ного сечового міхура з нетриманням сечі та особливостям йо"
го терапії було присвячене повідомлення Ю.М. Дехтяря,
Ф.І. Костєва та К.А. Заливи (м. Одеса). Повідомлення до"
нецьких, а нині київських вчених А.С. Фуксзона, А.І. Лит%
винова, Ю.П. Серняка (м. Київ) про симптоми нижніх сечо"

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ N¹3 (62) 2017
ISSN 2307-5090

Í Î Â Î Ñ Ò È
вих шляхів у жінок, зацікавило делегатів та викликало дис"
кусію в залі. Харківські науковці В.І. Савенков, А.І. Гарага%
тий та С.М. Колупаєв доповіли про вплив оперативного
втручання на органах таза на уродинамічні показники у
жінок.
Цікаву доповідь «Допплерографічний моніторинг ло"
калізованих форм гострого гнійного пієлонефриту» предста"
вили Л.П. Саричев, Я.В. Саричев та Г.Л. Пустовойт
(м. Полтава).
Хронічному простатиту було присвячено кілька наступ"
них доповідей. В.І. Тріщ та Є.А. Литвинець (м. Івано"
Франківськ) представили роботу «Особливості макро" та
мікроелементного статусу у хворих на хронічний абак"
теріальний простатит», а Є.А. Литвинець та А. Кабіру
(м. Івано"Франківськ) – роботу «Кольорова ультразвукова
допплерографія у діагностиці та контролі за лікуванням хво"
рих на хронічний простатит».
В.П. Стусь та К.С. Баранник (м. Дніпро) презентували
роботу «Вплив однобічного гострого ураження нирок на ха"
рактер судинних реакцій їхньої паренхіми». Гіперактивності
сечового міхура у дітей та сучасним підходам до лікування
наведеної патології була присвячена робота І.М. Антоняна,
І.А. Туренка та А.В. Бухміна (м. Харків). Тактику лікуван"
ня ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів презентували
І.М. Антонян, В.В. Мегера, О.М. Геглюк, А.В. Шусь,
Ф.Г. Мошель (м. Харків). Заключна доповідь «Профілакти"
ка інфекційно"запальних і дизуричних ускладнень у ранній
післяопераційний період при оперативних втручаннях на пе"
редміхуровій залозі» належала науковцям із м. Запоріжжя
В.І. Бачуріну, Г.В. Бачуріну та Ю.С. Коломойцю.
Наступного дня відбулося друге засідання секції «Акту%
альні питання андрології». Головуючими на ньому були про"
фесори Ю.М. Гурженко, В.П. Стусь, О.М. Феськов,
М.І. Бойко.
Прем’єрна доповідь О.М. Феськова (м. Харків) була
присвячена межам можливостей допоміжних репродуктив"
них технологій. Науковець поділився своїм досвідом роботи
у
репродуктивній
клініці.
Екскреторно"токсичній
безплідності у чоловіків та її метаболічній терапії була при"
свячена доповідь Ю.М. Гурженка та В.В. Спиридоненка
(м. Київ). Тему безплідності у чоловіків продовжила до"
повідь «Можливості соноеластографії яєчка при варикоце"
ле», яку представили Й.А. Наконечний та Д.З. Воробець
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(м. Львів) та повідомлення «Ембріологічні параметри циклів
лікування безплідності методами ДРТ з використанням
кріоконсервованих
епідидимальних
сперматозоїдів»
(М.П. Петрушко, М.Л. Панасовський, А.В. Аркатов,
Є.В. Павлович, Т.А. Юрчук, В.І. Піняєв та А.А. Гапон з
міста Харкова).
Харківські вчені представили ще дві доповіді, присвячені
безплідності: «Ефективна micro"теse при секреторній формі
чоловічого безпліддя» (В.М. Лісовий, О.М. Феськов,
М.Л. Панасовський, А.В. Акатов) та «Малоінвазивні мето"
ди лікування і хірургія чоловічого обтураційного безпліддя»
(М.Л. Панасовський, А.В. Аркатов, Р.В. Щербаков,
Є.І. Ситникова). Науковці із Закарпаття О.А. Черниченко
та П.Г. Яковлєв (м. Ужгород) повідомили учасникам конфе"
ренції про шляхи хірургічної корекції зниженої чоловічої
фертильності у практиці лікаря"уролога. О.Д. Нікітін
(м. Київ) розкрив роль патоспермії у патогенезі безплідності
чоловіків. Наступна доповідь «Індекс гематоеякуляторної
міграції у діагностиці чоловічого безпліддя» була озвучена
вченими із Дніпра В.П. Стусем та М.Ю. Поліоном. Про ре"
зультативність лікування чоловіків з безплідністю на тлі ме"
таболічного синдрому і високого індексу маси тіла доповіли
І.М. Антонян та Т.В. Березна (м. Харків).
Решта доповідей були присвячені оперативним методам
лікування в андрології. Про малоінвазивну хірургію у ком"
плексному лікуванні передчасної еякуляції доповів
Ю.Ю. Синицький (м. Херсон). Дві заключні доповіді з проб"
лем естетичної андрологічної терапії «Тестикулярні імплан"
тати – естетичне вирішення важливою проблеми» (І.М. Ан%
тонян, І.А. Туренко та А.В. Бухмін з міста Харкова) та «По"
довжений статевий член: новий хірургічний метод cross"пла"
стики шкіри у пацієнтів з пенільною дисморфофобією»
(М.І. Бойко з міста Києва). Після засідання було проведено
дискусію.
У результаті проведення конференції була прийнята ре"
золюція. Протягом конференції було проведено футбольний
турнір між командами урологів України, в якому перемогла
команда з міста Києва. Під час проведення наукового фору"
му було організовано культурну програму для учасників з
відвідуванням Художнього музею, а також парку культури та
відпочинку міста Харкова.
Наступна конференція «Урологія, андрологія, нефро%
логія – 2018» відбудеться у травні 2018 року.
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