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КАРТКА ЗАХОДУ 
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР МОВЕМБЕР-2022. Зміна парадигми 

діагностики та лікування раку 

передміхурової залози. Ключові питання 

раку нирки 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Громадська організація «Спілка 

онкоурологів України» 

Національний інститут раку МОЗ 

України 

ТОВ «Центр сучасної урології» 

3. Виконавець/виконавці заходу Громадська організація «Спілка 

онкоурологів України» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Урологія, клінічна онкологія, 

онкохірургія, променева терапія, 

радіологія, терапія, загальна практика-

сімейна медицина 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 650 

7. Організаційний комітет Вітрук Юрій Васильович 

8. Резолюція заходу Не передбачена 

9. Мета заходу Ознайомити аудиторію з новітніми 

методиками діагностики та лікування 

онкоурологічних захворювань, зокрема 

раку передміхурової залози та раку 

нирки. Надати інформацію про 

результати останніх клінічних досліджень 

в області онкоурології 

10. Форма заходу Дистанційна участь у режимі реального 

часу 

11. Кількість балів БПР 10 

12. Дата заходу БПР 24-25.10.2022 р. 

13. Місце проведення заходу БПР  Дистанційно 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Стаховський Едуард Олександрович 

Войленко Олег Анатолійович 

Стаховський Олександр Едуардович 

Вітрук Юрій Васильович 

Кононенко Олексій Анатолійович 

Пікуль Максим Валентинович 

Солодянникова Оксана Іванівна 

Гаврилюк Оксана Миколаївна 

Палій Максим Ігорович 

Сулаєва Оксана Миколаївна 

Селезньов Олексій Олександрович  

Сафронова Олена Валеріївна 

Буріна Ірина Олегівна 

Приндюк Сергій Іванович 

Яковлєв Павло Георгійович 

Кожухов Сергій Миколайович 
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15. Резюме доповідачів Стаховський Едуард Олександрович 

доктор медичних наук, професор, член-

кореспондент НАМН України,  

лікар-уролог вищої категорії, онколог 

Голова Спілки онкоурологів України 

керівник відділення пластичної та 

реконструктивної онкоурології 

Національного інституту раку 

 

Войленко Олег Анатолійович 

доктор медичних наук, лікар-уролог вищої 

категорії, онколог, лікар УЗД 

Старший науковий співробітник 

відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології Національного інституту 

раку 

 

Стаховський Олександр Едуардович 

доктор медичних наук, уролог, онколог,  

cтарший науковий співробітник відділення 

пластичної та реконструктивної 

онкоурології, хірург відділення 

малоінвазивної хірургії Національного 

інституту раку 

 

Вітрук Юрій Васильович 

кандидат медичних наук, лікар-уролог 

вищої категорії, онколог, лікар УЗД 

Старший науковий співробітник 

відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології Національного інституту 

раку, Секретар Спілки онкоурологів 

України 

 

Кононенко Олексій Анатолійович 

кандидат медичних наук, уролог, онколог, 

завідувач відділення пластичної та 

реконструктивної онкоурології 

Національний інститут раку 

 

Пікуль Максим Валентинович 

уролог, онколог, відділення пластичної та 

реконструктивної онкоурології 

Національний інститут раку 

 

Солодянникова Оксана Іванівна 

доктор медичних наук, професор, 

завідувачка відділенням ядерної медицини 

Національного інституту раку 

президент Українського товариства 

фахівців з ядерної медицини 
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Гаврилюк Оксана Миколаївна 

кандидат медичних наук, лікар-

рентгенолог, завідувачка відділення 

променевої діагностики з рентгенівськими 

кабінетами Національного інституту раку 

 

Палій Максим Ігорович  

лікар з променевої терапії 

Національний інститут раку 

 

Сулаєва Оксана Миколаївна 

Лікар-патологоанатом, доктор медичних 

наук, професор, член ASCP 

медичний директор  

Медична лабораторія CSD 

 

Селезньов Олексій Олександрович  

кандидат медичних наук, доцент, лікар-

патологоанатом 

Медична лабораторія CSD 

 

Сафронова Олена Валеріївна  

кандидат медичних наук, лікар з 

променевої терапії  

Клінічна лікарня «Феофанія» 

 

Буріна Ірина Олегівна 

радіолог, Клінічна лікарня «Феофанія» 

 

Приндюк Сергій Іванович 

кандидат медичних наук, уролог, онколог, 

лікарня Ізраїльської онкології «ЛІСОД» 

 

Яковлєв Павло Георгійович 

керівник Центру урології та онкоурології  

Клінічна лікарня «Феофанія» 

 

Кожухов Сергій Миколайович 

Доктор медичних наук,  

керівник відділу клінічної фармакології та 

кардіо-онкології, керівник центру кардіо-

онкології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 

імені М.Д.Стражеска НАМН України» 

 

16. Програма заходу БПР Відкриття конференції, привітальне слово 

 

Секція «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ РАКУ 

НИРКИ» 

 

Актуальні питання раку нирки. 

(Едуард Олександрович Стаховський, 

Національний інститут раку) 
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Ад’ювантна терапія  місцево-поширеного 

та метастатичного раку нирки. 

(Юрій Васильович Вітрук, Національний 

інститут раку) 

 

Лікування хворих на метастатичний 

нирково-клітинний рак у другій лінії. 

Сучасні реалії! 

(Олег Анатолійович Войленко, 

Національний інститут раку) 

 

Антикоагулянтна терапія 

онкоасоційованих тромбозів. Дані 

сучасних рекомендацій. 

(Сергій Миколайович Кожухов, Інститут 

кардіології імені академіка М.Д. 

Стражеска) 

 

Дискусія, обговорення доповідей. 

 

І засідання. Скринінг та рання діагностика 

раку передміхурової залози  

 

Презентація клінічного випадку. 

(Максим Валентинович Пікуль, 

Національний інститут раку) 

 

Скринінг – головний елемент у боротьбі 

проти раку передміхурової залози. 

(Едуард Олександрович Стаховський, 

Національний інститут раку) 

 

Стратегія діагностики раку простати. 

(Олег Анатолійович Войленко, 

Національний інститут раку) 

 

МРТ – невід’ємний атрибут ранньої 

діагностики раку передміхурової залози. 

(Оксана Миколаївна Гаврилюк, 

Національний інститут раку) 

 

Оцінка ефективності МРТ та біопсії 

простати в діагностиці раку. 

(Олексій Анатолійович Кононенко, 

Національний інститут раку) 

 

Зміни парадигми морфологічної 

діагностики раку передміхурової залози. 

(Олексій Олександрович Селезньов,  

Медична лабораторія CSD) 
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Геноміка раку простати: що важливо для 

менеджменту пацієнтів?  

(Оксана Миколаївна Сулаєва, Медична 

лабораторія CSD) 

 

Дискусія, обговорення клінічного випадку. 

 

ІІ засідання. Лікування локалізованого 

раку передміхурової залози 

 

Презентація клінічного випадку. 

(Максим Валентинович Пікуль, 

Національний інститут раку) 

 

Лікування локалізованого раку простати – 

радикальна простатектомія. 

(Едуард Олександрович Стаховський, 

Національний інститут раку) 

 

Сучасна променева терапія в лікуванні 

раку передміхурової залози. 

(Максим Ігорович Палій, Національний 

інститут раку) 

 

Якість життя хворих після відкритої та 

лапароскопічної простатектомії. 

(Олексій Анатолійович Кононенко, 

Національний інститут раку) 

 

Дискусія, обговорення клінічного випадку. 

 

ІІІ засідання. Лікування метастатичного 

гормон-чутливого раку передміхурової 

залози 

 

Презентація клінічного випадку. 

(Максим Валентинович Пікуль, 

Національний інститут раку) 

 

Сучасні можливості візуальної діагностики 

метастатичного та рецидивного раку 

передміхурової залози. 

(Ірина Олегівна Буріна, Клінічна лікарня 

«Феофанія») 

 

Рання діагностика кісткових метастазів 

раку простати. 

(Андрій Вячеславович Тимошенко, 

Національний інститут раку, Інститут 

експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 

України) 
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Комбінована медикаментозна терапія 

метастатичного раку передміхурової 

залози: новий погляд на стару проблему. 

(Олександр Едуардович Стаховський, 

Національний інститут раку) 

 

Променева терапія в лікуванні поширеного 

раку простати. 

(Олена Валеріївна Сафронова, Клінічна 

лікарня «Феофанія») 

 

Дискусія, обговорення клінічного випадку. 

 

ІV засідання. Зміна парадигми в лікуванні 

кастраційно-рефрактерного раку 

передміхурової залози 

 

Презентація клінічного випадку. 

(Максим Валентинович Пікуль, 

Національний інститут раку) 

 

Нові можливості в лікуванні нмКРРПЗ 

(Сергій Іванович Приндюк, Лікарня 

Ізраїльської онкології «ЛІСОД») 

 

Сучасні підходи до лікування та 

моніторингу хворих на метастатичний 

кастраційно-рефрактерний рак 

передміхурової залози. 

(Олег Анатолійович Войленко, 

Національний інститут раку) 

 

Чи є майбутнє у комбінованого лікування 

метастатичного кастраційно-

рефрактерного раку передміхурової 

залози. Пошук нових терапевтичних 

можливостей.  

(Сергій Іванович Приндюк, Лікарня 

Ізраїльської онкології «ЛІСОД») 

 

Радіонуклідна терапія та можливості її 

застосування при раку простати. 

(Оксана Іванівна Солодянникова, 

Національний інститут раку) 

 

PARP-інгібітори: нові можливості 

лікування метастатичного кастраційно-

рефрактерного раку простати з мутаціями 

в генах гомологічної рекомбінації. 

Результати дослідження PROfound. 

(Павло Георгійович Яковлєв, Клінічна 
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лікарня «Феофанія») 

 

Дискусія, обговорення клінічного випадку. 

Закриття конференції 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстрації на даний 

захід (за потреби) 

 

В межах стандартів діагностики та 

лікування онкоурологічних захворювань 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 
 

 


