
ТАВРІЙСЬКА ОНКОЛОГІЧНА ШКОЛА 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«30 кРОКІВ української онкології: шлях до світових стандартів» 

 

26-27 серпня 2021 

 

зареєстрована в УкрІНТЕІ № 445 від 14.07.2021 та внесена в «Реєстр з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,  

які проводитимуться у 2021 році»  

 

Організатори:  

Херсонський обласний онкологічний диспансер 

Національний інститут раку 

 

 

26 серпня 2021 / 26 Aug 2021 

 

15:00 – 17:10 

І секція 

 

 

І  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Організація онкологічної допомоги. 

Міжнародні протоколи лікування раку  

 

Модераторка: 

Ірина Сокур 

директорка комунального некомерційного 

підприємства «Херсонський обласний онкологічний 

диспансер» Херсонської обласної ради, Заслужена 

лікарка України  
Вітальне слово 

15-00-15:30 

 

Лика Чумбуридзе  

Президентка Асоціації Менеджмента Охорони 

здоров’я Грузії, Засновниця компанії «Georgian 

Global Healthcare Group» 

«Онкологічна допомога до і після реформи охорони 

здоров’я в Грузії, менеджмент раку, застосування EBRT 

для лікування раку (протоколи NCCN)» 

15-30-16:00 

 

Олексій Зотов 

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?» 



16-00-16:20 

 

Олександр Суховерша  

д.мед.н., доцент кафедри онкології Дніпровського 

державного медичного університету, хірург-онколог, 

Хірургічний торакальний центр онкологічного 

профілю Комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна лікарня № 4», 

м.Дніпро 

«Таргетна терапія недрібноклітинного раку легень» 

16-20-16:40 

 

Ярослав Шпарик  

к.мед.н., завідуючий відділенням хіміотерапії 

Львівського онкологічного регіонального 

лікувально-діагностичного центру  

«Чи є нереалізований потенціал підтримуючої терапії 

PARP інгібіторами в лікуванні платиночутливих 

рецидивів раку яєчників»  

 

16-40-17:00 

 

Софія Лівшун 

Відділ молекулярної патології та генетики,  

Медична лабораторія CSD 

«Oncotype DX Breast DCIS Score: допомога у підборі 

індивідуальної терапії для пацієнток з карциномою in 

situ молочної залози» 

17-00-17:10 Дискусія, Запитання та Відповіді  

ІІ секція 

17:10 – 20:45 

 

Променева терапія, ядерна медицина 

 

Модераторка: 

Олена Марценіус 

Керівниця Південного центру радіаційної терапії, лікар-

радіолог, комунальне некомерційне підприємство 

«Херсонський обласний онкологічний диспансер» 

Херсонської обласної ради 

17-10-17:30 Вікторія Кундіна 

Національний університет охорони здоров'я імені 

П.Л.Шупика, асистентка кафедри радіології 

Олена Тихоненко 

завідувачка відділенням радіоізотопної діагностики 

ДУС "Клінічна лікарня "Феофанія"" 

«Токсичні міокардити у пацієнтів з хіміотерапевтичним 

лікуванням: відновлювальні можливості міокарда» 

 



17-30-18:00 

 

Tatiana Rabin 

Head of Gynecooncology service Radiotherapy 

department Tel Aviv medical сenter  

«ASCO 2021 Updates in cervical and endometrial cancer» 

18-00-18:30 

 

Stephanie Augustynen 

Product Specialist Radiation Oncology, Orfit Industries  

«Презентація - майстер-клас з іммобілізації пацієнтів 

при лікуванні пухлин голови-шиї від виробника 

фіксуючого обладнання» 

18-30-19:00 

 

Tatiana Rabin 

Head of Gynecooncology service Radiotherapy 

department Tel Aviv medical сenter  

«2-Brachytherapy in Tel Aviv Medical Center, Israel» 

19:00-19:30 

 

Vera Danilova 

Clinical Application Support Specialist, Varian, a 

Siemens Healthineers company  

«Майстер-клас з контурінгу цільових об'ємів та 

критичних структур при лікуванні раку 

ротоглотки/носоглотки» 

19:30-20:00 

 

Володимир Ващишин 

Головний медичний фізик, Універсальна клініка 

«Оберіг»  

«Майстер-клас зі створення плану опромінення при 

лікування раку ротоглотки/носоглотки» 

20:00-20:30 

 

Enis Özyar 

Prof. Dr., Acıbadem Hospital Maslak, Radiation 

Oncology Department, Head of Department 

Radiotherapy of Oropharynx / Nasopharynx Cancer 

20:30-20:45 Дискусія, Запитання та Відповіді 



27 серпня 2021 / 27 Aug 2021 

 

15-00-17:20 

 

 

ІІ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Хірургічне лікування злоякісних пухлин 

 

Модераторка: 

Ірина Сокур 

директорка комунального некомерційного 

підприємства «Херсонський обласний онкологічний 

диспансер» Херсонської обласної ради, Заслужена 

лікарка України  

15-00-15:30 

 

Андрій Лукашенко 

д.мед.н., завідувач відділення Мінімально інвазивної 

та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології, 

Національний інститут раку  

«Сучасні підходи в лікуванні метастатичного 

колоректального раку» 

15-30-16:00 

 

Андрій Ляшенко 

Відділення пухлин грудної залози та її 

реконструктивної хірургії, 

Національний інститут раку 

«Комплексне лікування набрякових форм раку грудної 

залози» 

16-00-16:20 

 

Максим Пікуль 

Відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології, Національний інститут раку 

«Нефронзберігаюча тактика лікування раку верхніх 

сечовивідних шляхів» 

16-20-16:35 

 

Ольга Бублієва 

Відділення онкогінекології, 

Національний інститут раку 

«Роль лімфодисекції в лікуванні раку тіла матки» 

16-35-16:50 

 

Іван Лісний  

д.мед.н., завідувач Науково-дослідного відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії, Національний 

інститут раку 

«НСПЗП, неопіоїдні аналгетики і ризик періопераційної 

кровотечі чи є небезпека?» 

16-50-17:10 

 

Олександр Заволока 

к.мед.н., Одеський онкологічний диспансер 

«Наш досвід маркування сторожового лімфовузла при 

пухлинах молочної залози та меланомах» 



17:10-17:20 

 

Дискусія, Запитання та Відповіді 

 


