
Ювілейна X конференція “Дніпровські читання” з міжнародною участю “Терапія раку:
тенденції 2018 року”

Хірургічна секція: “Актуальні питання хірургії раку”

Місце  проведення  церемонії  відкриття  конференції  та  програмної  лекції:  актова  зала
радіологічного корпусу. За адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 21.

Місце  проведення  хірургічної  секції:  актова  зала  перинатального  центру.  За  адресою:
м. Дніпро, вул. Космічна, 17.

Дата проведення хірургічної секції: 06 липня 2018 року.

9:00 – 09:30 Церемонія відкриття конференції:

• головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України, лікар-гінеколог-онколог
вищої категорії Балашова О.І.,

•  директор  департаменту  охорони  здоров’я  Дніпропетровської  облдержадміністрації
Будяк Н.Ю.,

• директор Національного Інституту Раку професор Колесник О.О.,
• експерт МОЗ України з онкології професор Ковальов О.О.,
•  завідувач кафедри онкології  та  медичної  радіології  ДЗ "Дніпропетровська медична

академія МОЗ України" професор Бондаренко І.М.

09:30 Програмна лекція «Терапія раку: тенденції 2018 року»

• Ковальов  О.О.  -  д.м.н.,  професор,  завідувач  кафедри  онкології  ДЗ  «ЗМАПО  МОЗ
України», головний експерт МОЗ України зі спеціальності «Онкологія».

Программа хірургічної секції

1. Pancreas surgery: State of the arts 2018 - Tobias Keck - професор, доктор мед. наук.
Директор відділення загальної хірургії університетської клініки Шлезвиг-Гольштейн,
м. Любек (Німеччина). (30 хвилин)

2. Онкохірургія,  протипухлинна  анестезія  та  периопераційна  профілактика
рецидиву -  Ковальов Олексій Олексійович – професор,  доктор мед.  наук,  завідувач
кафедри онкології ЗМАПО. (30 хвилин)

3. Ускладнення  після  резекцій  підшлункової  залози -  Григорій  Лапшин  -  науковий
співробітник  університетської  клініки  хірургії  Шлезвіг-Гольдштейн,  м.  Любек
(Німеччина). (30 хвилин)

4. Сolorectal cancer: resection of primary and metastasis - Tobias Keck – професор, доктор
мед наук. Директор відділення загальної хірургії університетської клініки Шлезвиг-
Гольштейн, м. Любек (Німеччина). (30 хвилин)

5. SMA First approach в хірургії раку підшлункової залози - Зелінський Артем Ігорович -
завідувач відділення онкохірургії шлунково-кишкового тракту Харківського обласного
центру онкології. (20 хвилин)

12:00 – 12:30 Кава - брейк



1. Неспроможність  колоректального  анастомозу  в  хірургічному  лікуванні  раку
прямої  кишки -  Шудрак  Анатолій  Анатолійович  -  доктор  мед.  наук,  заступник
головного лікаря з хірургічних питань Наукового Інституту Раку, м. Київ. (20 хвилин)

2. Резекція нижньої порожнистої вени в онкохірургії - Зелінський Артем Ігорович -
завідувач відділення онкохірургії шлунково-кишкового тракту Харківського обласного
центру онкології. (20 хвилин)

3. Панкреатодуоденальна  резекція,  як  хірургічна  опція  в  лікуванні  пухлин
підшлункової  залози та місцевопоширених пухлин інших локалізацій -  Савенков
Дмитро  Юрійович¬  -  завідувач  відділення  онкохірургії  №2  КЗ  «КОД»  ДОР».  (15
хвилин)

4. Лапапароскопічна  резекція  печінки -  Лукашенко  Андрій  Володимирович  –  д.м.н.,
заступник  директора  Національного  Інституту  Раку  з  организаційно-методичної
роботи. (15 хвилин).

5. Вибір тактики лікування місцевопоширеного дистального раку прямої  кишки -
Звірич  Віталій  Васильович  –  завідувач  відділення  онкопроктології  Національного
Інституту Раку, м. Київ. (15 хвилин)

14:30 – 15:30 Ланч

1. Сучасні  підходи  анестезіологічного  забезпечення  при  великих  онкохірургічних
втручаннях –  Лісний  Іван  Іванович  –  доктор  медичних  наук,  завідувач  науково-
дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного Інституту
Раку, член Європейської асоціації анестезіологів. (15 хвилин)

2. Роль  малоінвазивних  технологій  в  хірургії  раку  шлунка -  Кондрацький  Юрій
Миколайович  -  кандидат  мед.  наук,  керівник  відділення  пухлин  органів  грудної
порожнини Національного Інституту Раку. (15 хвилин)

3. Вторинна лімфедема.  Боротьба за якість життя -  Савенков Олег  Юрійович –
лікар-онкохірург відділення онкохірургії №3 КЗ «КОД» ДОР». (15 хвилин)

4. Результати мікрохірургічного лікування вестибулярних шваном у лікарні ім. І.І.
Мечникова на прикладі останніх 84 послідовних пацієнтів – Кирпа Ігор Юрійович –
кандидат мед. наук, лікар – нейрохірург відділення нейрохірургії № 2 ОКЛМ.

5. Перспективи  імплементації  ERAS  протоколів  в  хірургії  підшлункової  залози -
Фрейгофер  Марина  Віталіївна  –  лікар-анестезіолог  відділення  анестезіології  та
інтенсивної терапії №2 КЗ «КОД» ДОР». (15 хвилин)

17:30 Закриття конференції:

• Головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України, лікар-гінеколог-онколог
вищої категорії Балашова О.І


