Кафедра загальної хірургії №1 імені О.О. Богомольця інформує

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В РОБОТІ
МАЙСТЕРКЛАСУ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОНКОХІРУРГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ»
Організатори курсу:
Кафедра загальної хірургії №1
Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця
Київський центр хірургії печінки, жовчних проток та
підшлункової залози імені В.С. Земскова
Університетська клініка Федеральної землі “Шлезвіг-Гольштейн”
(кампус Любек), Німеччина
Шановний колего!
Оргкомітет майстеркласу «СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОНКОХІРУРГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ»
повідомляє, що у відповідності до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій та наукових семінарів, що заплановані до проведення у 2017 р. затвердженого
Міністерством охорони здоров'я України та НАМН України 05-06 жовтня 2017 року в м. Києві
відбудеться Майстерклас “Сучасні підходи в онкохірургії підшлункової залози”. До участі у
майстеркласі запрошено понад 100 учасників, доповідачів та поважних гостей. Наукова програма буде
представлена спеціалістами найвищого світового рівня:

професор Тобіас Кек
(Університет ШлезвігГольштейн, м. Любек,
Німеччина)

проф. Дронов О.І.
(НМУ імені О.О.
Богомольца, Київ,
Україна)

Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь у роботі конференції.
Місце проведенння:
Дати проведення:
Робоча мова:
ОРГКОМІТЕТ конференції:

м. Київ, готель «Либідь» (площа Перемоги, 1), Конференц-зал
05-06 жовтня, 2017 р.
Українська, англійська та російська.
Київ, Голосіївський проспект 59Б
КМКЛ №10
Відповідальна особа: доцент Земсков Сергій Володимирович,
тел. (044) 524 5942. (095) 285 70 00 е-mail: kafedra1nmu@gmail.com,
szemskov@yahoo.com

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА МАЙСТЕРКЛАСУ
1. Одночасна	
  пряма	
  трансляція:	
  Лапароскопична	
  та	
  відкрита	
  панкреатодуоденальна	
  резекція	
  
(проф.	
  Дронов	
  та	
  проф.	
  Кек).	
  
2. Сучасні	
  підходи	
  в	
  онкохірургії	
  підшлункової	
  залози	
  (проф.	
  Олексій	
  Дронов,	
  НМУ	
  імені	
  О.О.	
  
Богомольця).	
  
3. Хірургічні	
  аспекти	
  радіологічної	
  діагностики	
  пухлин	
  підшлункової	
  залози	
  (Тарас	
  
Мацієвський,	
  Клініка	
  «Евролаб»).	
  
4. Хіміотерапія	
  в	
  лікуванні	
  пухлин	
  підшлункової	
  залози	
  (проф.	
  Олексій	
  Ковальов,	
  Запорізька	
  
академія	
  післядипломної	
  освіти).	
  
5. Стереотаксична	
  радіотерапія	
  в	
  лікуванні	
  пухлин	
  підшлункової	
  залози	
  (Оксана	
  Земскова,	
  
Інститут	
  нейрохірургії	
  імені	
  А.П.	
  Ромоданова).	
  
6. Техніка	
  формування	
  анастомозів:	
  панкреатогастро-‐	
  та	
  панкреатоєюностомія	
  (Ulrich	
  

Wellner,	
  Universität	
  Shleswig-‐Holstein).	
  
7. Кістозні	
  неоплазми	
  підшлункової	
  залози	
  (Ulrich	
  Wellner,	
  Universität	
  Shleswig-‐

Holstein).	
  
8. Ускладнення	
  після	
  операцій	
  на	
  підшлунковій	
  залозі	
  (Григорій	
  Лапшин,	
  Universität	
  

Shleswig-‐Holstein).	
  
9. Лапароскопічна	
  ПДР	
  :	
  Tips	
  and	
  Tricks	
  (prof.	
  Tobias	
  Keck,	
  Universität	
  Shleswig-‐Holstein).	
  
10. Хірургічна	
  техніка	
  резекції	
  ворітної	
  вени	
  у	
  пацієнтів	
  з	
  місцево-‐поширеним	
  раком	
  ПЗ	
  

(prof.	
  Tobias	
  Keck,	
  Universität	
  Shleswig-‐Holstein).	
  
	
  
	
  
ЗАПРОШЕННЯ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДРЯДЖЕННЯ, ЗГІДНО ПАРАГРАФУ №53 «РЕЄСТР З’ЇЗДІВ,
КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ ТА НАУКОВО – ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ НА 2017 РІК»

Офіційним технічним партнером та організатором заходу виступає ПП «Візит-Сервіс» +380 67236 6914
yarik_vs@ukr.net, БО БФ «Право на здоров'я»

