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22-23 листопада 2017 року у м. Києві вперше відбувся Київський світовий хірургічний
конгрес ‘17. Головна ідея заходу – створення найбільшої в Україні міжнародної
дискусійної платформи, яка об’єднала українських хірургів зі всього світу у сфері
невідкладної, травматичної та воєнної хірургії. Організатор Форуму – Медичний центр
“VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE”, Співорганізатор – A7 CONFERENCES.
В рамках Київського світового хірургічного конгресу вперше в Україні зібралися
найкращі хірурги світу, щоб обмінятися досвідом. Відбулася презентація європейських
протоколів та стандартів хірургічної допомоги, було продемонстровано досвід роботи
українських хірургів з пораненими учасниками бойових дій. Подія представила найвищий
рівень доповідачів, серед яких – професори та доктори наук з 12 країн світу.
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: «Під час конгресу мене вразив рівень доповідей наших професорів, а також
виступи гостей із країн із найсучаснішою системою охорони здоров’я — адже до нас
завітали 12 представників елітних клінік з Великобританії, Німеччини, Ізраїлю та
Південної Кореї. Наприклад, Давід Какіашвіллі (Ізраїль) привіз ноу-хау власної розробки “робота Da Vinci”. Дуже цікавою була доповідь Леоніда Когана, який поділився
стандартами та протоколами реконструктивної військової хірургії. Він розповів про
лікування сирійських військових — про механізми пересадки найширшого м’язу спини на
вражені верхні кінцівки. Вразила доповідь професора з Південної Кореї, який
займається трансплантацією органів, — недарма Південна Корея входить в десятку
найкращих країн світу за розвитком хірургії, зокрема трансплантології. В Україні, на
жаль, цей напрямок тільки зароджується, тому навіть із законодавством у цій галузі поки
що проблеми. Але я впевнений, що після таких конгресів завжди відбуватиметься рух
вперед як у сфері трансплантології, так і кожної галузі нашої національної хірургії».
Олександр Лінчевський, Заступник Міністра охорони здоров’я України, під час форуму
зауважив: «Вкрай важливо піднімати рівень освіти в Україні, і сьогоднішній конгрес – це
саме те, що нам потрібно. Скажіть слово «освіта» чи «навчання» і Міністерство одразу це
підтримає. Подібні заходи потрібні для обміну знаннями та досвідом. Міністерство всіляко
підтримує таку ініціативу і закликає організовувати подібні зустрічі регулярно».
Київський світовий хірургічний конгрес став саме таким освітнім майданчиком. Тут
вперше зустрілися хірурги-практики світового рівня, щоб обмінятися досвідом.
Леонід Коган, Кандидат медичних наук, завідувач відділенням пластичної та опікової
хірургії, медичний центр Галілеї, Ізраїль подякував за можливість побувати на такій
масштабній події України у сфері хірургії. «Під час Київського світового хірургічного
конгресу я переконався, що українські хірурги мають сильны професійні навики. Я з
радістю запрошую українських лікарів до Ізраїлю, щоб вони могли перейняти досвід та
обмінятися знаннями», – поділився враженнями Леонід Коган.
Доповідачами Форуму також виступили Лі Янг-Гу, Надзвичайний та Повноважний
Посол Республіки Корея в Україні; Еліав Бєлоцерковські, Надзвичайний і Повноважний
Посол Держави Ізраїль в Україні; Давід Какіашвілі, директор департаменту урологічної
онкології, директор департаменту робототехнічної хірургії, заступник директора
відділення урології, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel; Ігор Федірко, керівник
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клініки щелепно-лицьової хірургії Центрального воєнного госпіталя та багато інших.
Форум підримали: «Крістар», «EliteMedica», «Біомед», «BMT», «Голніт», «Zepter
International», «ТехМедКонтракт», НМД ім.О.О.Богомольця, Carmel MC (Ізраїль), НІХТ ім.
О.О. Шалімова, НМАПО ім. П.Л. Шупика, Український медичний клуб, клініка «Борис» та
інші.
Організатор Форуму — Медичний центр “VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE”,
Співорганізатор — A7 CONFERENCES. HR-партнер HeadHunter Україна. Генеральний
Радіопартнер — Радіо Голос Столиці. Генеральний інформаційний партнер Interfax-Україна. Ексклюзивний бізнес медіа-партнер — журнал Бізнес. Медіа-партнери
— газета «День», Новое время, MedExpert, Likar.info, PharmaNet, Апостроф, iPress,
Видавничий дім «Професійні видання», Медична газета «Здоров’я України»,
Обозреватель, медичний портал Medcentre.com.ua, Medicina.ua, Likarni.com, Doctora.ua,
Ера-радіо, МедДовідка, Pharma.net, Моріон, Журнал «Грушевського 5», Liga.net,
Інвестгазета, Здоров-Інфо, Med WIO, Медична медійна агенція, Doc.ua. За підтримки —
Kyiv Post, освітня платформа «Сходи в майбутнє», Спілка українських підприємців, Рада
підприємців при МКУ, Асоціація стоматологів України, Українська асоціація медичного
туризму, Synergy Network, Юрія-Фарм.
Для тих, хто не зміг відвідати форум доступний повний запис:

https://www.youtube.com/watch?v=ZjaACOdnpa8
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