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 Адміністрація КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня» надає інформацію 

щодо новітніх досягнень, впроваджених у медичну практику закладу за              

2019 рік.  

 Додаток на 10 арк. в 1 прим. 

 

 

Директор         Володимир ГОРОХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Сенько 66 58 24

mailto:soklsumy@ukr.net


Додаток 1 

 
Заклад охорони 

здоров’я 

(обласний, 

міський, районний, 

селищний) 

Споруджено 

об’єктів 

охорони 

здоров’я 

Організовано 

спеціалізованих 

центрів, 

кабінетів, служб 

Впроваджено 

ноу-хау діагностики, лікування, 

реабілітації 

Науково-практичні досягнення: 

- - - 

Пульмонологія: 

- гістамінотерапія хворих з хронічною 

кропив’янкою – 9 пацієнтів 

- реабілітація реконвалесцентів після 

перенесеної пневмонії по методиці 

санаторіїв України – 7 пацієнтів 

- проведення бронхометричних тестів 

для виявлення та верифікації бронх 

обструкцій – 24 пацієнти 

 

Рентгенологія: 

- рентгенографія шийного відділу 

хребта в ¾ укладки для виключення 

неврином – 4 пацієнти  

- рентгенографія функціональна 

попереково-крижового відділу у 

вертикальному положенні для 

поліпшення діагностики – 6 пацієнтів  

- рентгенографія п’яткових кісток на 

наявність п’яткових шпор (укладка 

сидячи з зігнутими в крижових та 

колінних суглобах, п’ятка до п’ятки) – 

15 пацієнтів  

- проведення Rö-дослідження С1-С2 

хребців через відкрий рот в положенні 

сидячі – 4 пацієнти 

- проведення Rö-дослідження нижньої 

щелепи в вертикальному положенні зі 

сторонньою трубкою (під кутом 15
0
) – 

7 пацієнтів 

- дослідження гомілковостопних 

суглобів з навантаженням 

вертикально – 4 пацієнти 

- рентгенхоледохопанкреатографія 

інтраопераційна – 3 пацієнти 

1. Створено нових апаратів – 0. 

 

2. Придбано сучасного діагностично-лікувального 

обладнання: 

- JH-2001-16 Стерилізаційний бокс Schimmelbusch (КСК-3), 

1 шт., 397,00 грн., СОГО «Медицина майбутнього «Нова» 

- Спірограф портативний Spirobank II Basic, 1 шт., 13900,00 

грн., безкоштовно 

- Рукоятка шейвера Formula, з кнопками, 1 шт., 33000,00 грн. 

медицина майбутнього 

- Електрокардіограф EDAN SE-3,3-x канальний, 1 шт., 

28127,00 грн., кошти спец.фонду  

- електрокоагулятор високочастотний зварювальний, 1 шт., 

187000,00 грн., УМСОР (внутрівідомча передача) 

- відеоскопічна система, 1 комплект, 3484000,00 грн., 

УМСОР (внутрівідомча передача) 

- Стіл операційний «Біомед» з пристосуванням, 1 шт., 

369000,00 грн., УМСОР (внутрівідомча передача) 

- Стріпер, 1 шт., 8100,00 грн., СОГО «Медицина 

майбутнього» 

- Артроскопічний столик «Doratek», 1 шт., 18900,00 грн., 

СОГО «Медицина майбутнього» 

- Відсмоктувач «Біомед» 7А-23В (20л), 1 шт., 6200,00 грн., 

СОГО «Медицина майбутнього» 

- Щіпці для гарячої біопсії – 1 шт., 10594,00 грн. - СОГО 

«Медицина майбутнього» 

 

 

 

3. Публікації в науковій періодиці.  

Харківська хірургічна школа. - 2019. - № 1 (94). - С. 225-227. 

«Особливості біоценозу трофічних виразок на тлі цукрового 

діабету», Дужий І.Д., Ніколаєнко А.С., Попадинець В.М. 

 

 



- дослідження шлунково-кишкового 

тракту у положенні Тренделенбурга у 

хворих з підозрою на килу 

стравохідного отвору діафрагми – 6 

пацієнтів 

- тунельний Rö-знімок колінного 

суглобу для покращення візуалізації 

між виросткової ямки стегнової кістки 

– 4 пацієнти  

- рентгендослідження каналу 

зап’ястка у хворих з тунельним 

синдромом – 8 пацієнтів 

- мультимодальний підхід в 

діагностиці травм грудної клітки – 12 

пацієнтів  

- функціональні спондилограми 

попереково-крижового відділу хребта 

вертикально для визначення 

нестабільності – 2 пацієнти 

- виконання симетричного Rö-знімку 

очниць за Гартманом – 2 пацієнти  
 

УЗД: 
- ультразвукове дослідження оарто-

мезентеріального простору при оарто-

мезентеріальній непрохідності – 5 

пацієнтів 

- впровадження в практику BLUE 

protocol та FAUS protocol у пацієнтів з 

травмою грудної клітки – 25 пацієнтів 

 - УЗД жінок по системі О-RQDS ACR 

– 8 пацієнтів 

- вимірювання фракції викиду при 

ехокардіографії за Dumesni – 10 

пацієнтів 

- мультимодальний підхід в 

діагностиці травм грудної клітки – 8 

пацієнтів  

 

Судинна хірургія: 

- застосування похідних гіалуронової 

кислоти в лікуванні довготривало 

незаживаючих ран – 9 пацієнтів 

Харківська хірургічна школа. - 2019. - № 2 (95). - С.177-179. 

«Нові можливості лікування хворих на апендикулярний 

інфільтрат», Дужий І.Д., Шимко В.В., П’ятикоп Г.І. 
 

 

Новости хирургии. - 2019. - Том 27, № 2. - С. 138- 145. dоі: 

10.18484/2305-0047.2019.2.138 «Оптимизация 

хирургического лечения химиорезистентного туберкулеза 

легких», Дужий И.Д., Кравец А.В. 
 

Лабораторна діагностика, газета «Медицина і здоров'я»- 

«Значення Д-дімеру в діагностиці порушень системи 

гемостазу» Лисенко О. 
 

Лабораторна діагностика, газета «Медицина і здоров'я» - 

«Клініко-діагностичне значення магнію в житті людини», 

Т.Книш 
 

Газета «Медицина і здоров'я» - «Ідіопатична 

тромбоцитопенічна пурпура. Діагностика. Клініка. 

Лікування», Л.Зоріна 
 

Газета «Медицина і здоров'я» - «Особливості МРТ у хворих 

з пухлинами спинного мозку», Т.Ященко 

 

Державна служба інтелектуальної власності України. Патент 

«Спосіб лікування трофічних виразок нижньої кінцівки на 

тлі цукрового діабету». -№ 136695. - 27.08.2019, Бюл. № 16. 

Дужий І. Д. Ніколаєнко А. С. Попадинець В. М. Голубничий 

С. О. 

 

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 

«Антифосфоліпідний синдром, як причини грудного болю і 

синдрому плеврального випоту» - 2019.-№3 (38).-С. 36-41. 
Дужий І. Д. Ніколаєнко А. С. Юрченко А.В. Дмитренко Н.О. 
 

Український медичний часопис. «Лікування та реабілітація 

пацієнтів із гнійно- некротичними ускладненнями синдрому 

діабетичної стопи» - ІХ/Х 2019. - № 5 (133).-С. 39-40. 
Кравець О. В. Шкатула Ю. В. 

 

Газета «Медицина і здоров’я». «Гостра кишкова 

непрохідність» - 27 вересня 2019 р. -№ 3—4. - С. 3. Кравець 

О. В. 

 



- ефективність ларгініна в лікуванні 

атеросклерозу нижніх кінцівок – 7 

пацієнтів 
 

Торакальна хірургія: 

- стентування стравоходу при хворобі 

Бурхаве – 3 пацієнти 
 

Лабораторія: 

- кількісне визначення Тропоніну-Т у 

сироватні крові (Тест- система для 

визначення Тропоніну -Т на соbas       

е 411) – 95 пацієнтів 

- визначення міоглобіну (КК-МВ), 

трипоніну 1 з допомогою швидких 

тестів – 103 пацієнти 

 

Хірургія: 

- лапароскопічна апендектомія – 11 

пацієнтів 

Газета «Медицина і здоров’я». «Синдром тривалого 

здавлювання». 1 лютого 2019 р. -№ 1.-С. 3. Кравець О. В. 

 

Матеріали міжнародно-практичної конференції 3 

міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та 

лапароскопічній хірургії гриж живота», «Modem methods of 

treating inguinal hernias»  

 м. Київ, 14- 15 листопада 2019 р. - С. 122-124. П’ятикоп Г. І. 

Кравець О. В. Кобилецький С. М. Кобилецький М.М.  

 

Матеріали міжнародно-практичної конференції 3 

міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та 

лапароскопічній хірургії гриж живота», «Umbilical metastasis 

(or Sister Mary Joseph’s nodule) imitating incarcerated umbilical 

hernia»  м. Київ, 14- 15 листопада 2019 р. - С. 125-126. 

Шевченко В. П. Шевченко В. В. Братушка В. О. 

Мисловський І. А. Попадинець В. М. Цигикал Р. М. 

 

Газета «Медицина і здоров’я». «Дивертикул Меккеля». -

2019. -№ 41- 42. - С. 6. Кравець О. В. 

 

Газета «Медицина і здоров’я». «МРТ дослідження патології 

спинного мозку» - листопад 2019, Ященко Т.О. 

 

Газета «Медицина і здоров’я». «Тромбоцитоз. Значення 

показників в діагностиці лікування», грудень 2019, 

Нестеренко Ю.С. 

 

4. Участь у з’їздах, симпозіумах та ін.: 

Міжнародний науково-практичний семінар «Артроскопія 

плечового та колінного суглобу з використанням фіксаторів 

Teknimed», м. Київ, кількість учасників – 1 (зав. 

ортопедичним відділенням) 
 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Шляхи поліпшення функції опальних результатів лікування 

в нейрохірургії», с. Поляниця, Івано-Франківської області, 

кількість учасників – 2 (зав. кафедрою нейрохірургії СумДУ, 

обл. нейрохірург) 
 

Науково-практична конференція «Сучасні питання 

урології», м. Яремча, кількість учасників – 1 (обласний 

уролог) 
 



Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічної 

лімфоцитарної лейкемії, множинної мієломи препаратами: 

«Бортезомібом», «Бендамустином», м. Харків, кількість 

учасників – 1 (обласний гематолог) 
 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Досягнення та перспективи експериментальної клінічної 

ендокринології», м. Харків, кількість учасників – 1 

(обласний ендокринолог) 
 

Науково-практична конференція «Актуальні питання 

алергології», м. Харків, кількість учасників – 1 (лікар-

пульмонолог) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

Міжнародний підхід до проблеми хронічного синуситу в 

рамках нових клінічних рекомендацій»,     м. Вінниця, 

кількість учасників – 1 (обл. отоларинголог) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Розбудова системи забезпечення якості клінічних 

лабораторних досліджень в Україні», м. Київ, кількість 

учасників – 1 (зав. клініко-діагностичною лабораторією) 

 

Європейський конгрес радіології, Австрія, м. Вена, кількість 

учасників – 1 (лікар рентгенолог КТ) 
 

VІІ Національний конгрес «Радіологія в Україні»,        м. 

Ірпінь, Київської області, кількість учасників – 2 (лікарі-

рентгенологи) 
 

Науково-практична конференція (Асоціація ревматологів) 

«Модифікація імунного статусу та запального процесу», м. 

Київ, кількість учасників – 1 (обласний ревматолог) 
 

Науково-практична конференція «Сучасні аспекти 

флебології», Словаччина, кількість учасників – 1 (обласний 

судинний хірург) 
 

VІІІ Міжнародний конгрес «СОУУ-2019» «Досягнення і 

перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній 

хірургії сечових шляхів» до 100-річчя Національного 

інституту раку, м. Київ, кількість учасників – 1 (обласний 

уролог)  



 

Конференція «Впровадження системи ДСГ в Україні», м. 

Харків, кількість учасників – 5 (заступник головного лікаря з 

ОМР, завідуючі відділеннями) 

 

Науково-практична конференція «Актуальні питання 

невідкладної хірургії», м. Харків, кількість учасників – 2 

(головний хірург ОУОЗ, лікар-хірург)  

 

VІІ науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

лікування хворих на ХОЗЛ», м. Київ, кількість учасників – 1 

(обласний пульмонолог) 

 

VІІ з’їзд алергологів з міжнародною участю «Сучасні 

проблемні питання алергології», м. Вінниця, кількість 

учасників – 1 (обласний алерголог) 

 

Науково-практична конференція «Сучасна діагностика 

алергологічних захворювань», м. Дніпропетровськ, кількість 

учасників – 2 (обласний пульмонолог, лікар-пульмонолог) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні питання урології», м. Харків, кількість учасників – 

1 (обласний уролог) 

 

VІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження 

сучасних досягнень науки у практику охорони здоров'я», м. 

Київ, кількість учасників – 1 (обласний комбустіолог) 

 

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Первинні 

імунодефіцити – шлях у доросле життя», м. Тернопіль, 

кількість учасників – 1 (обласний імунолог) 
 

Міжнародний симпозіум «Master in Diabetes», Словенія, 

кількість учасників – 1 (обласний ендокринолог) 
 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні дослідження, хірургічні та терапевтичні підходи в 

отоларингології», м .Одеса, кількість учасників – 1 

(обласний отоларинголог) 

 

 

 



Міжобласна науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні питання хірургічного лікування 

травматичних пошкоджень органів грудної клітки та 

черевної порожнини», м. Охтирка, Сумська область, 

кількість учасників – 6 (лікарі хірургічного профілю) 

 

ХІ Британсько-Український симпозіум з анестезіології та 

інтенсивної терапії «Новітні направлення в анестезіології та 

інтенсивній терапії», м. Київ, Феофанія, кількість учасників 

– 2 (обласний анестезіолог, лікар-анестезіолог) 

 

Науково-практична конференція «Гемофілія та гострий 

лейкоз. Два полюси гематології», м. Трускавець, кількість 

учасників – 1 (обласний гематолог) 

 

Науково-практична конференція «Перспективи діагностики 

та лікування гематологічних захворювань», м. Київ, 

кількість учасників – 1 (лікар-гематолог) 

 

Конргес ЕНН (The European Hematology Association) збори 

Європейської Гематологічної Асоціації, м. Амстердам, 

кількість учасників – 1 (обласний гематолог) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні 

технології», 17- 18.04.2019, м. Київ, кількість учасників – 2 

(зав. лабораторією, лікар-лаборант) 

 

Науково-практична конференція, курс лекцій «Програма 

зовнішнього контролю якості біохімічних досліджень 

Согтау. Глікозильований гемоглобін як сучасний метод 

діагностики ранніх стадій діабету. Рагазер-ефективне і 

сучасне рішення в паразитології. Сучасна ПЛР - лабораторія; 

світова практика, передові технології і перспективи для 

України.»,24.04.2019, м. Суми, кількість учасників -2 (зав. 

лабораторією, лікар-лаборант) 

 

Тематичне навчання (семінар): « Побудова контрольних карт 

Шухарта (Леві-Дженінгса) для імуноферментного аналізу» 

06.06.2019, м. Суми, кількість учасників – 4 (зав. 

лабораторією, лікарі-лаборанти). 

 

 



Науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної УЗД», м. Одеса, кількість учасників – 1 (обл. 

спеціаліст УЗД) 

 

Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю 

“Первинні імунодефіцити», с. Софія. Болгарія, кількість 

учасників – 1 (обласний імунолог) 

 

Південно-східний Європейський конгрес з муковісцтдозу,  

м. Київ, кількість учасників – 1 (обл. пульмонолог) 

 

 

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сечокам’яна 

хвороба. Особливості малоінвазивних методик», м. Прага, 

Чехія, кількість учасників – 1 (обл. уролог) 

 

Тренінг «Удосконалення інституційної спроможності Уряду 

України та інститутів влади, громадського суспільства для 

ефективної співпраці у процесах прийняття рішень», м. 

Харків, кількість учасників – 1 (головний хірург ОУОЗ) 

 

Неврологічна конференція «ХІ Нейросимпозіум», м. Одеса, 

кількість учасників – 2 (лікарі невропатологи) 

 

Всеукраїнська та WEBEX-конференція «Проєкти з 

покращення медичного обслуговування пацієнтів з 

гемофілією. Імплантація Національного реєстру пацієнтів з 

коагулопатіями», м. Київ, кількість учасників – 1 (обл. 

гематолог) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні можливості променевої візуалізації», м. Одеса, 

кількість учасників – 2 (лікарі рентгенологи) 
 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні проблеми нефрології», м. Ужгород, кількість 

учасників – 1 (обласний нефролог) 
 

Наукова конференція «Філатовські читання – 19», м. Одеса, 

кількість учасників – 2 (лікарі офтальмологи) 
 

Конгрес анестезіологів України «Проблемні питання в 

анестезіології та інтенсивній терапії», м. Київ, кількість 

учасників – 1 (обл. анестезіолог) 



 

Ювілейна конференція присвячена 100-річчю інституту 

проблем ендокринологічної патології ім. Данилевського 

«Кардіоваскулярні ризики при цукровому діабеті. Новітні 

підходи до лікування», м. Вена, Австрія, кількість учасників 

– 1 (обл. ендокринолог) 

 

ІХ з’їзд ендокринологів України «Новітні технології в 

ендокринології», кількість учасників – 3 (обл. спец., 2 

лікаря) 

 

ХІХ науково-практична конференція «Клініко-технологічні 

виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні 

рани, діабетична стопа», кількість учасників – 1 (обл. 

комбустіолог) 

 

Науково-практична конференція «Сучасне лікування 

сечокам’яної хвороби», м. Київ, кількість учасників – 1 (обл. 

уролог) 

 

V Міжнародна конференція з анестезіології, інтенсивної 

терапії та реабілітації пацієнтів. Проблеми болю та 

регіональної анестезії», м. Одеса, кількість учасників – 1 

(обл. анестезіолог) 

 

Науково-практична конференція «Офтальмохірургія в 

Україні – 2019», м. Київ, кількість учасників – 6 (обл. 

окуліст, лікарі офтальмологи СОКЛ) 
 

VІ школа з клінічної нейрофізіології з міжнародною участю 

«Травми нервів, тунельний синдром. Диференціальна 

діагностика плексопатії та радикулопатій», м. Київ, кількість 

учасників – 1 (лікар з функціональної діагностики) 
 

Науково-практична конференція «День артимології» - 

Актуальні питання лікування та попередження фібриляцій і 

тріпотінь передсердь з урахуванням рекомендацій 

Європейського товариства та ради експертів асоціації 

кардіологів та аритмологів України, м. Харків, кількість 

учасників – 1 (лікар з функціональної діагностики) 
 

Науково-практична конференція «Різдвяні читання з 

імунології та алергології», м. Львів, кількість учасників – 2 

(обл. алерголог, обл. пульмонолог) 



 

ХІ Симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна 

ендоскопія», м. Коблево, Миколаївської області, кількість 

учасників – 1 (зав. ендоскопічним відділенням) 

 

Науково-практична конференція «Захворювання 

екстрапірамідальної нервової системи: клініка, діагностика, 

лікування», м. Київ, кількість учасників – 1 (лікар-невролог) 

 

Науково-практична конференція «Практичне питання 

діагностики та лікування гематологічних захворювань у 

дорослих та дітей», м. Київ, кількість учасників – 2 (лікарі 

гематологи) 

 

1-й Національний Конгрес фізичної та реабілітаційної 

медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: 

практичне впровадження мультипрофесійної реабілітації в 

закладах охорони здоров'я», м. Київ, кількість учасників – 1 

(гол. експерт з фізіотерапії) 

 

Науково-практична конференція «Нефрологія: UP TO 

DATE»  м. Ужгород, кількість учасників – 1 (гол. експерт з 

урології) 

 

Науково-практична конференції нейрохірургів України з 

міжнародною участю «Високі технології якості життя 

нейрохірургічних хворих», м. Київ, кількість учасників – 2 

(гол. експерт з нейрохірургії, лікар нейрохірург) 

 

V Всеукраїнська школа неврологів «Інсульт. ВСД, 

неврологічні ускладнення гіпертонічної хвороби, когнітивні 

порушення та деменція, хвороба Паркінсона, хвороба 

Альцгеймера», м. Харків, кількість учасників – 1 (лікар-

невропатолог) 
 

Тематичний школа-семінар «Головний біль та когнітивні 

розлади», м. Харків, кількість учасників – 2 (лікарі 

невропатологи) 
 

Науково-освітній форум «Академія інсульту», м. Київ, 

кількість учасників – 2 (лікарі-невропатологи) 
 

 
 



Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання абдомінальної хірургії, м. Київ, 

кількість учасників – 4 (гол. хірург, лікарі-хірурги) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні технології в алло пластичній та лапароскопічній 

хірургії гриж живота», м. Київ, кількість учасників – 5 (гол. 

хірург ОУОЗ, лікарі хірурги) 

 

Науково-практична конференція «Сучасний підхід до 

профілактичних рентгенологічних обстежень грудної 

клітки», м. Київ, кількість учасників – 1 (лікар-рентгенолог) 

 

Науково-практична конференція «Сучасні технології 

діагностики та лікування в отоларингології», м. Дніпро, 

кількість учасників – 1 (головний експерт ЛОР) 

 

Всеукраїнська конференція ревматологів «Ревматологічні 

хвороби – сучасні проблеми лікування та забезпечення 

моніторингу», м. Київ, кількість учасників – 1 (експерт з 

ревматології) 

 

Науково-практична конференція, яку підготувала компанія 

«Лабораторія Гранум» «Прикладні аспекти в лабораторній 

практиці», м. Суми, кількість учасників – 4 (лікарі-

лаборанти) 

 


