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Шановні колеги!
Від імені Спілки онкоурологів України, Національного
інституту раку та Центру сучасної урології запрошуємо Вас і
Ваших колег взяти участь у роботі науково-практичної
конференції «РАК НИРКИ ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ –
UPDATE», що відбудеться в місті Київ 18 грудня 2020.
Конференція буде проводитись в онлайн форматі.
Ми прагнемо на практиці показати останні апдейти та досягнення в
проблемі раку нирки, сечового міхура, сечоводу, а також
представити оновлені клінічні настанови Спілки онкоурологів
України (2020) – діагностика та лікування нирково-клітинного раку.

Наші знання – здоров’я пацієнтів!
З повагою,
Голова Спілки онкоурологів України
д.м.н., проф.
Стаховський Едуард Олександрович

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
18 грудня 2020
10:00 – 10:10

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВСТУПНЕ СЛОВО
Стаховський Едуард Олександрович

10:10 – 10:30

Протиріччя в проблемі раку нирки.
Стаховський Едуард Олександрович

Оновлені клінічні настанови Спілки онкоурологів України (2020) – діагностика та
10:30 – 10:50 лікування нирково-клітинного раку (НКР).
Кононенко Олексій Анатолійович

10:50 – 11:10 Білатеральний рак нирок – тактика лікування, онкологічний та функціональний результат.
Кошель Денис Олександрович
Особливості клінічного протікання, оперативної тактики та результати лікування

11:10 – 11:30 інтраренальних пухлин (онкологічні, функціональні) та пухлин периферичної локалізації.
Семко Софія Леонідівна

11:30 – 12:00

Ад’ювантна терапія для пацієнтів з високим ризиком прогресії нирково-клітинного раку.
Щукін Дмитро Володимирович

12:00 – 12:30

Поточна клінічна практика лікування хворих на НКР (розбір клінічного випадку).
Войленко Олег Анатолійович

12:30 –13:00 ПЕРЕРВА
13:00 – 13:20 Аналіз міжнародних рекомендацій щодо системного лікування поширеного раку нирки.
Пономарьова Ольга Володимирівна

13:20 – 13:40

Особливості діагностики та персоніфіковане лікування хворих на метастатичний
нирково-клітинний рак.
Вітрук Юрій Васильович

13:40 – 14:00 Системна терапія метастатичного раку нирки в еру таргетної та імунної терапії.
Войленко Олег Анатолійович

14:00 – 14:20

Циторедуктивна резекція нирки – новий підхід до лікування мНКР.
Вітрук Юрій Васильович

Неінвазивний рак сечового міхура – сучасний погляд на діагностику, лікування та
14:20 – 14:40 скринінг рецидиву захворювання.
Пікуль Максим Валентинович
Радикальна та паліативна цистектомія в контексті клінічних рекомендацій діагностики
14:40 – 15:00 та лікування раку сечового міхура.
Стаховський Олександр Едуардович

15:00 – 15:20 Оптимізація лікування метастатичного раку сечового міхура.
Гречко Богдан Олегович

15:20 – 15:40

Чи є місце хіміотерапії раку сечового міхура в еру імунотерапії?
Стаховський Едуард Олександрович

15:40 – 16:00 Оптимізація лікування уротеліального раку сечоводу.
Пікуль Максим Валентинович

16:00 –16:30 Обговорення доповідей. Закриття конференції.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ
Участь в онлайн конференції є безкоштовною. Учасникам та спікерам необхідно на
сайті, вказавши прізвище та ім’я українською мовою та e-mail для отримання онлайн
доступу та електронного сертифікату:

https://oncourology.online/kidney
Учасники конференції отримають сертифікат на 5 балів БПРЛ.
Доповідачі отримують сертифікат на 30 балів БПРЛ.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Секретар Спілки онкоурологів України
Юрій Васильович Вітрук, к.м.н.
роб.тел. +38 (050) 673 20 82
моб.тел. +38 (044) 257 43 19
e-mail: info@souu.org.ua
Технічний організатор
Ірина Соколова
моб.тел. +38 (067) 137 20 15
e-mail: 2359424@gmail.com
Питання щодо реєстрації участі
та членських внесків до СОУУ
Анастасія Дзюбич
моб. тел.: +38 (063) 826 73 41
e-mail: info@souu.org.ua

Спілка онкоурологів України (СОУУ)
інформація на сайті та в соціальних
медіа
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