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Організатори:  
Херсонський обласний онкологічний диспансер 
Національний інститут раку 
Інститут медичної радіології та онкології ім.С.П.Григор'єва НАМН України 
 
Генеральні партнери:  
ТОВ «АстраЗенека Україна» 
ТОВ «Такеда Україна» 
ТОВ «Протек Солюшнз Україна» 
 

 
 
 

15:00-19:00 
 
 
 

Модератор: 
Сокур Ірина Володимирівна, директорка комунального 
некомерційного підприємства «Херсонський обласний 
онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради, Заслужена 
лікарка України 
 

 
І секція 
 

 
Рак молочної залози 
 

15:00-15:10 Сокур Ірина Володимирівна, директорка комунального 
некомерційного підприємства «Херсонський обласний 
онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради, Заслужена 
лікарка України 
Вітальне слово 
 

15:10-15:30 Зотов Олексій Сергійович, к.мед.н., доцент кафедри онкології 
Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця 
«Ендокринотерапія розповсюдженого раку молочної залози 
в постменопаузі. Чи завжди практика відповідає 
стандартам?» 

  
15:30-15:50 Шпарик Ярослав Васильович, к.мед.н., завідувач відділення 

хіміотерапії Львівського онкологічного регіонального лікувально-
діагностичного центру 
«Лікування BRCAm асоційованого РМЗ, що важливо знати 
практичному лікарю?» 
 
 
 
 



15:50-16:10 Лигирда Ольга Федорівна, к.мед.н.,  завідувачка клінічного 
відділення Українського лікувально-діагностичного мамологічного 
центру, Національний Інститут раку 
«Розповсюджений рак молочної залози: розбір клінічних 
випадків у жінок в пре- та постменопаузі» 
 

16:10-16:30 Сокур Ірина Володимирівна, Лигирда Ольга Федорівна, 
Шпарик Ярослав Васильович, Зотов Олексій Сергійович 
Розбір клінічного випадку 
 

16:30-16:50 Дискусія, Запитання та Відповіді 
  
 
ІІ секція 
 

 
Рак легень 
 

16:50-17:10 Суховерша Олександр Анатолійович, д.мед.н., онко-
торакальний хірург, доцент кафедри онкології ДДМА м.Дніпро 
«Таргетна терапія в першій лінії лікування розповсюдженого 
НДРЛ з EGFRm: від теорії до реальної клінічної практики» 
 

17:10-17:30 Шпарик Ярослав Васильович, к.мед.н., завідувач відділення 
хіміотерапії Львівського онкологічного регіонального лікувально-
діагностичного центру 
«Сучасні можливості таргетної терапії ALK-позитивного 
недрібноклітинного раку легень» 
 

17:30-18:10 Сокур Ірина Володимирівна, Суховерша Олександр 
Анатолійович, Шпарик Ярослав Васильович 
Розбір клінічного випадку 
 

18:10-19:00 Дискусія, Запитання та Відповіді 
  
 
III секція 
 

 
Сучасні підходи до діагностики та лікування раку різних 
локалізацій 
 

15:30-19:30 
 
 
 
 

Модератор: 
Марценіус Олена Олександрівна, лікар-рентгенолог, 
інтервенційний радіолог, комунальне некомерційне підприємство 
«Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської 
обласної ради 
 

15:30-15:40 Сокур Ірина Володимирівна, директорка комунального 
некомерційного підприємства «Херсонський обласний 
онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради, Заслужена 
лікарка України 
Вітальне слово 
 

15:40-16:00 Сухіна Олена Миколаївна, д.мед.н., професорка, головний 
науковий співробітник, ДУ Інститут медичної радіології та 
онкології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук 
України 
«Саркома матки: сучасні підходи до лікування» 



 
16:00-16:20 Солодянникова Оксана Іванівна, д.мед.н., професорка, 

завідувачка науково-дослідного відділення ядерної медицини з 
сектором рентгенохірургії та ангіографії, Національний інститут 
раку 
«Комплексна діагностика йод-негативного раку щитоподібної 
залози» 
 

16:20-16:40 Лукашенко Андрій Володимирович, д.мед.н., завідувач 
відділення Мінімально інвазивної та ендоскопічної хірургії, 
інтервенційної радіології, Національний інститут раку 
«Сучасні підходи при лапароскопічних операціях раку 
шлунку» 
 

16:40-17:00 Сухін Владислав Сергійович, д.мед.н., провідний науковий 
співробітник відділення онкогінекології, ДУ Інститут медичної 
радіології та онкології ім. С.П.Григор’єва Національної академії 
медичних наук України 
«Лапароскопічні операції в онкогінекології» 
 

17:00-17:20 Лукашенко Андрій Володимирович, д.мед.н., завідувач 
відділення Мінімально інвазивної та ендоскопічної хірургії, 
інтервенційної радіології, Національний інститут раку 
«Сучасні підходи при лапароскопічних операціях раку 
кишківника» 
 

17:20-17:40 Дискусія, Запитання та Відповіді 
 
 

17:40-18:00 Дереш Наталія Володимирівна, лікар-рентгенолог, клініка 
«Омега-Київ» 
«Клінічне значення застосування гепатоспецифічного 
контрасту для МРТ візуалізації печінки» 
 

18:00-18:20 Балака Святослав Миколайович, к.мед.н., інтервенційний 
радіолог, ДУ Інститут медичної радіології та онкології 
ім.С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України 
«Радіочастотна абляція злоякісних пухлин нестандартної 
локалізації» 
 

18:20-18:40 Горошенко Олег Володимирович, лікар-рентгенолог, 
інтервенційний радіолог, клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, клініка 
«Добробут» 
«Використання КТ-флюороскопіїї для диференційної 
діагностики та верифікації злоякісних та доброякісних 
новоутворень» 
 

18:40-19:00 Войтко Володимир Олександрович, торакальний хірург, 
клінічна лікарня «Феофанія» ДУС 
«Image-guided VATS та перший досвід його впровадження в 
Україні» 

  
19:00-19:30 Дискусія, Запитання та Відповіді 



  
 
IV cекція 
 

 
Радіаційна онкологія 

15:00-19:00 
 
 
 

Модератор: 
Горін Юрій Олегович, представник компанії «Протек Солюшнз 
Україна» 
 

15:00-15:10 Сокур Ірина Володимирівна, директорка комунального 
некомерційного підприємства «Херсонський обласний 
онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради, Заслужена 
лікарка України 
Вітальне слово 
 

15:10-15:40 
 

Vincent Lengkeek, Product Manager Delivery Systems, Varian 
Medical Systems  
«Лінійний прискорювач Halcyon в клінічній практиці / Halcyon 
in clinical use» 
 

15:40-16:10 Yvette Wilbur, Product Marketing Manager Clinical Solutions, Varian 
Medical Systems 
«Функціональні можливості плануючої системи Eclipse / 
Eclipse contouring» 
 

16:10-16:40 Сілаєва Ольга Святославівна, Керівник Центру променевої 
терапії, клініка «Оберіг», м.Київ 
Майстер-клас «Контурінг голови пацієнта при променевій 
терапії» 
 

16:40-17:10 Ващишин Володимир Павлович, головний медичний фізик 
Центру променевої терапії, клініка «Оберіг», м.Київ 
Майстер-клас «Створення IMRT плану опромінення для 
пухлин голови» 
 

17:10-17:40 Палій Максим Ігорович, лікар з променевої терапії, 
Національний інститут раку 
Майстер-клас «Контурінг органів тазу (шийка матки з 
включенням лімфовузлів) при променевій терапії» 
 

17:40-18:10 Бровчук Сергій Михайлович, старший медичний фізик, 
Київський обласний онкологічний диспансер 
Майстер-клас «Створення VMAT плану опромінення для раку 
шийки матки з включенням лімфовузлів» 
 

18:10-19:00 Дискусія, Запитання та Відповіді 
 


