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22-23 листопада 2017 року у м. Києві відбудеться Київський світовий хірургічний конгрес ‘17. Головною ідеєю
даного заходу є створення найбільшої в Україні міжнародної дискусійної платформи, що об’єднає українських
хірургів зі всього світу у сфері невідкладної, травматичної воєнної хірургії. Організатор Форуму – Медичний
центр
“VALIKHNOVSKISURGERYINSTITUTE”,Співорганізатор–A7CONFERENCES.
Місце проведення Форуму: ДП Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький
Арсенал»,
(вул.
Лаврська,10-12,м.Київ,Україна).
Найбільший 
Київський світовий хірургічний конгрес вперше в Україні продемонструє досвід українських
хірургів з передової. В рамках конгресу відбудеться презентація європейських протоколів та стандартів хірургічної
допомоги. Подія представить найвищий рівень доповідачів, серед яких будуть лише професори та доктори наук з 12
країн
світу.
Унікальність заходу полягає у тому, що у конгресі братимуть участь закордонні хірурги-практики світового рівня,
які мають українське коріння. Вперше вони зустрінуться на Київському світовому хірургічному конгресі, щоб
обмінятися
досвідом.
Ростислав Валіхновський, Засновник Медичного центру “VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE”;
Віце-президент Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, ініціатор та
організатор конгресу, заслужений лікар України зазначив: «Я переконаний, що саме зараз час зібрати кращих з
кращих українських хірургів, що працюють в світі, особливо тих кому небайдуже майбутнє медицини та зокрема
хірургії України, а також здоров’я кожного з нас. Наша країна переживає одні з надскладних часів своєї історії —
триває збройний конфлікт на сході України, зростає захворюваність та зменшується тривалість життя. Головна мета
конгресу — обмін досвідом та практичне використання сучасних світових стандартів хірургічної допомоги мирного
та
воєнного
часу».
Київський
світовийхірургічнийконгреспередбачаєнаступнісекціїдляобговорення:
● Нейрохірургія,офтальмологія
● Щелепно-лицьовахірургія
● Ендокриннахірургія
● Торакальнахірургія
● Кардіохірургія
● Хірургіятравноготракту
● Хірургіяорганівмалоготазу
● Хірургіятравми(хірургіякінцівок),судиннахірургія,мікрохірургія,реконструктивнахірургія
Відвідувачі форуму отримають 100% інтерактивний контент та матимуть змогу особисто почути від провідних
фахівців
про
найактуальнішіновиниукраїнськоїхірургії.
Серед
почеснихспікерів:РостиславВаліхновський,Засновник,”VALIKHNOVSKISURGERYINSTITUTE”;
Віце-президент,
Всеукраїнськаасоціаціяпластичних,реконструктивнихтаестетичниххірургів;ВіталійЦимбалюк,
президент,
АкадеміямедичнихнауквУкраїнї,Головнийнейрохірург;О
 лександрЛінчевський,заступник
Міністра
охорони
здоров’яУкраїни;ВасильЛазоришинець,Доктормедичнихнаук,професор,ДиректорІнституту
серцево-судинноїхірургіїім.Амосова;ІгорФедірко,керівникклінікищелепно-лицьовоїхірургіїЦентрального
воєнного
госпіталя;КостянтинКопчак,доктормедичнихнаук,провіднийнауковийспівробітникНаціонального
інституту
раку;
ЛеонідКоган,кандидатмедичнихнаук,завідувачвідділеннямпластичноїтаопіковоїхірургії,
медичний
центрГалілеї,Ізраїль;СергійБайдо
,кандидатмедичнихнаук,заступникголовноголікарязхірургії;
Давід
Какіашвілі,директордепартаментуурологічноїонкології,директордепартаментуробототехнічної
хірургії,
заступник
директоравідділенняурології,RambamHealthCareCampus,Haifa,Israel;ОлександрСтаховський
,

кандидат
медичнихнаук,старшийнауковийспівробітниквідділенняонкоурології,Національнийінститут
раку;
Андрій
Копчак,професор,докторнаук,директорСтоматологічногомедичногоцентруНМУім.А.А.Богомольця;
Артем
Зелінський,Завідувачвідділеннямпухлиншлунково-кишковоготракту,Харьківськийобласнийклінічний
онкологічний
центр;ЯніндраВарусавітарне
,Провіднийхірург,St-Mark'sHospital,London;ВасильДробот,
Провідний
спеціалістіззагальноїхірургії,хірургіїмолочноїзалозиівідновлювальноїмікрохірургіїмолочної
залози,
Медичний
центрГалілеї,Ізраїль;АлонБенНун,Професор,керівниквідділенняторакальноїхірургії,Sheba
medical
Center,
ISRAEL;ОлександрВозняк,кандидатмедичнихнаук,КерівникЦентрунейрохірургії,Клінічналікарня
Феофанія,
Віце-президентУкраїнськоїАсоціаціїНейрохірургів;ШтефанФіхтнер-Файгль,Професор,доктор
медичних
наук;
головнийлікарвідділеннязагальнотавісцеральноїхірургії,Клінікауніверcитету,Фрайбург;
Джозеф
Ватфа
,Лапароскопічнийхірург,ВеликаБританія;ВолодимирНегодуйко,Кандидатмедичних
наук,
Начальник
операційноговідділенняВМКЦПівнічногорегіонуМіністерстваоборониУкраїни;ЕндрюСміт,
Провідний
Хірург—травматолог,DefenceMedicalGroupSouthWest,ВеликаБританія;О
 лександрОлійник,
Доктор
медичнихнаук,Професор(Польща);ПрофесорНаціональногомедичногоуніверситетуім.О.Богомольця;
Шмирьов
Олег,Торакальнийхірургвищоїкатегорії,Завідувачвідділеннямторакальноїхірургіїдлядітей,
Київська
міська
клінічналікарня№17;ВалерійБойко,Професор,Доктормедичнихнаук,ДиректорДУ"Інститут
загальної
та
невідкладної
хірургіїім.В.Т.ЗайцеваНАМНУкраїни;ОлександрМалиш,Головакомітетузпитаньмедичного
забезпечення
ЗСУгромадськоїрадиприМіністерствіоборониУкраїни;ІгорЗазірний,Професор,Доктор
медичних
наук,
Керівникцентруортопедії,травматологіїтаспортивноїмедицини,Клінічналікарня"Феофанія
;Михайло
Болгов,
Доктор
медичнихнаук,Провіднийнауковийспівробітникхірургічноговідділу,Інститутендокринології
та
обміну
речовинім.В.П.КомісаренкаНАМНУкраїни;ВолодимирРозуменко,Професор,доктормедичних
наук,
Головний
онконейрохірургНАМНУкраїни;МирославаДрогомирецька,ПрезидентАсоціаціїортодонтів
України;
Георгій
Гайко
,Доктормедичнихнаук,професор,керівникклінікиДУ“Інституттравматологіїтаортопедії
НАМН
України”
;
ФедірТишко,Доктормедичнихнаук,професор,АкадемікАНВШУкраїни,хірург-оториноларинголог,
НМУ
ім.
О.О.Богомольця;ВойцехБарг,Професор,Вроцлавськиймедичнийуніверситет(Польща);Олена
Кулібаба,

завідувачвідділущелепно-лицьовоїхірургіїПівденногорегіону,полковникмедичноїслужби;
Володимир
Трохименко,

старшийлейтенантмедичноїслужби,ординаторвідділеннясудинноїхірургіїклінікипланової
та
ендоваскулярноїхірургіїВМКЦЦентральногорегіону;ДаріушПатжалєк,головнийхірург,Вроцлавський
медичний
університет,обласнаспеціалізованалікарняуВроцлаві,Польща;В
 олодимирРоманенко,кандидат
медичних
наук.Директор,Українськаасоціаціязвивченняболю;ІванСорока,Президент,Український
медичний
клуб;
КатеринаДудікова,лікар-дерматовенеролог,засновникклінікилазернихтехнологій;Й
 .В.ЛіЯнг-гу
,
Надзвичайний
таПовноважнийПосолРеспублікиКореявУкраїні;Д
 жангХунЛі,директорЦентрутрансплантації
органів
Лікарні"Мьонг-джи",РеспублікаКореятаінші.
Серед
учасників:«Крістар»,«EliteMedica»,«Біомед»,«BMT»,«Голніт»,«ZepterInternational»,
«ТехМедКонтракт»,НМДім.О.О.Богомольця,CarmelMC(Ізраїль),НІХТім.О.О.Шалімова,НМАПО
ім.
П.Л.
Шупика,
Українськиймедичнийклуб
таінші.

Програма
заходутадеталіреєстраціїнасайті:www.a7conf.com/kgsc
Організатор Форуму — Медичний центр “VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE”, Співорганізатор — A7
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Журнал «Грушевського 5», Liga.net, Інвестгазета, портал Delo.ua, Здоров-Інфо, Med WIO, Медична медійна
агенція. 
За підтримки — Kyiv Post, освітня платформа «Сходи в майбутнє», Спілка українських підприємців,
Рада
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