
2022

oncourology.online

МОВЕМБЕР

ЛИСТОПАДА

щорічна конференція
з онкоурології

24-25
ОНЛАЙН

https://www.oncourology.online/movember2022


ШАНОВНІ

Від імені Спілки онкоурологів України, 
Національного інституту раку та Центру сучасної 
урології запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної конференції 
«МОВЕМБЕР-2022. Зміна парадигми діагностики
та лікування раку передміхурової залози. 
Ключові питання раку нирки», 
що відбудеться 24-25 листопада 2022 року 
в онлайн форматі.

Традиційно захід присвячено міжнародному 
проекту боротьби з раком передміхурової 
залози «Movember». 

З повагою, 

Стаховський Едуард Олександрович 
Голова Спілки онкоурологів України 
д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України

Об’єднуємося заради боротьби 
проти раку передміхурової залози!

КОЛЕГИ!



СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
З ІНСТИТУТУ РАКУ

Провідні спеціалісти Національного інститут раку м. Київ

Стаховський Едуард 
Олександрович

д.мед.н., проф., керівник 
відділення пластичної та 

реконструктивної онкоурології

Кононенко Олексій 
Анатолійович

к.мед.н., зав. від-ня пластичної та 
реконструктивної онкоурології

Вітрук Юрій 
Васильович

к.мед.н., онкоуролог

Стаховський 
Олександр 
Едуардович

д.мед.н., онкоуролог

Пікуль Максим 
Валентинович

онкоуролог

Войленко Олег 
Анатолійович

д.мед.н., 
онкоуролог

Палій Максим Ігорович
лікар з променевої

терапії

Солодянникова Оксана 
Іванівна

д.мед.н., проф., зав. відділенням 
ядерної медицини

Гаврилюк Оксана 
Миколаївна

к.мед.н., зав. відділенням 
променевої діагностики



СПІКЕРИ
КОНФЕРЕНЦІЇ

У програмі можливі зміни >>

Селезньов Олексій Олександрович
к.мед.н., доцент

Медична лабораторія CSD

Сулаєва Оксана Миколаївна
д.мед.н., проф., медичний директор 

Медична лабораторія CSD

Буріна Ірина Олегівна
радіолог

Клінічна лікарня «Феофанія»

Сафронова Олена Валеріївна 
к.мед.н., лікар з променевої терапії 

Клінічна лікарня «Феофанія»

Приндюк Сергій 
Іванович

к.мед.н., онкоуролог, 
лікарня Ізраїльської 
онкології «ЛІСОД»

Яковлєв Павло 
Георгійович

керівник Центру урології 
та онкоурології Клінічна 

лікарня «Феофанія»

Кожухов Сергій 
Миколайович

д.мед.н., керівник центру 
кардіо-онкології, Інститут 

кардіології ім. М.Д.Стражеска

https://www.souu.org.ua/assets/movember2022.pdf


ПРОГРАМА
науково-практичної конференції 

«МОВЕМБЕР – 2022»

Зміна парадигми діагностики та 
лікування раку передміхурової залози. 

Ключові питання раку нирки

24-25 листопада 2022
онлайн



ПРОГРАМА

10:00 – 10:10 Відкриття конференції, привітальне слово
(Андрій Федорович Шипко, Едуард Олександрович Стаховський)

10:10 – 11:30 «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ РАКУ НИРКИ»
Головуючі Андрій Федорович Шипко, Едуард Олександрович Стаховський 

10:10 – 10:25 Актуальні питання раку нирки.
(Едуард Олександрович Стаховський, Національний інститут раку)

10:25 – 10:40
Ад’ювантна терапія  місцево-поширеного та метастатичного раку нирки. *

(Юрій Васильович Вітрук, Національний інститут раку)
доповідь за підтримки компанії «Пфайзер»

10:40 – 10:55
Лікування хворих на метастатичний нирково-клітинний рак у другій лінії. Сучасні реалії!*
(Олег Анатолійович Войленко, Національний інститут раку)
доповідь за підтримки компанії «Пфайзер»

10:55 – 11:10
Антикоагулянтна терапія онкоасоційованих тромбозів. Дані сучасних рекомендацій.*
(Сергій Миколайович Кожухов, Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска)
доповідь за підтримки компанії «Пфайзер»

11:10 – 11:30 Дискусія, обговорення доповідей.
11:30 – 12:00 ПЕРЕРВА
12:00 – 14:30 І засідання. Скринінг та рання діагностика раку передміхурової залози 

Головуючі Юрій Васильович Вітрук, Тетяна Сергіївна Головко

12:00 – 12:10 Презентація клінічного випадку.
(Максим Валентинович Пікуль, Національний інститут раку)

12:10 – 12:30 Скринінг – головний елемент у боротьбі проти раку передміхурової залози.
(Едуард Олександрович Стаховський, Національний інститут раку)

12:30 – 12:50 Стратегія діагностики раку простати.
(Максим Валентинович Пікуль, Національний інститут раку)

12:50 – 13:10 МРТ – невід’ємний атрибут ранньої діагностики раку передміхурової залози.
(Оксана Миколаївна Гаврилюк, Національний інститут раку)

13:10 – 13:30 Оцінка ефективності МРТ та біопсії простати в діагностиці раку.
(Олексій Анатолійович Кононенко, Національний інститут раку)

13:30 – 13:50 Зміни парадигми морфологічної діагностики раку передміхурової залози.
(Олексій Олександрович Селезньов, Медична лабораторія CSD)

13:50 – 14:10 Геноміка раку простати: що важливо для менеджменту пацієнтів? 
(Оксана Миколаївна Сулаєва, Медична лабораторія CSD)

14:10 – 14:30 Дискусія, обговорення клінічного випадку.
14:30 – 15:00 ПЕРЕРВА
15:00 – 17:00 ІІ засідання. Лікування локалізованого раку передміхурової залози

Головуючі Олег Анатолійович Войленко, Оксана Юріївна Столярова

15:00 – 15:10 Презентація клінічного випадку.
(Максим Валентинович Пікуль, Національний інститут раку)

15:10 – 15:40 Лікування локалізованого раку простати – радикальна простатектомія.
(Едуард Олександрович Стаховський, Національний інститут раку)

15:40 – 16:10 Сучасна променева терапія в лікуванні раку передміхурової залози.
(Максим Ігорович Палій, Національний інститут раку)

16:10 – 16:40 Якість життя хворих після відкритої та лапароскопічної простатектомії.
(Олексій Анатолійович Кононенко, Національний інститут раку)

16:40 – 17:00 Дискусія, обговорення клінічного випадку.

Четвер, 24 листопада 2022 року

*бали за системою БПР не нараховуються



ПРОГРАМА

10:00 – 11:50 ІІІ засідання. Лікування метастатичного гормон-чутливого раку передміхурової 
залози

Головуючі Оксана Іванівна Солодянникова, Юрій Васильович Вітрук

10:00 – 10:10 Презентація клінічного випадку.
(Максим Валентинович Пікуль, Національний інститут раку)

10:10 – 10:30
Сучасні можливості візуальної діагностики метастатичного та рецидивного раку 
передміхурової залози.
(Ірина Олегівна Буріна, Клінічна лікарня «Феофанія»)

10:30 – 10:50
Рання діагностика кісткових метастазів раку простати.
(Андрій Вячеславович Тимошенко, Національний інститут раку, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України)

10:50 – 11:10
Комбінована медикаментозна терапія метастатичного раку передміхурової 
залози: новий погляд на стару проблему.
(Олександр Едуардович Стаховський, Національний інститут раку)

11:10 – 11:30 Променева терапія в лікуванні поширеного раку простати.
(Олена Валеріївна Сафронова, Клінічна лікарня «Феофанія»)

11:30 – 11:50 Дискусія, обговорення клінічного випадку.
11:50 – 12:30 ПЕРЕРВА

12:30 – 14:20 ІV засідання. Зміна парадигми в лікуванні кастраційно-рефрактерного раку 
передміхурової залози

Головуючі Любов Андріївна Сивак, Олександр Едуардович Стаховський

12:30 – 12:40 Презентація клінічного випадку.
(Максим Валентинович Пікуль, Національний інститут раку)

12:40 – 13:00 Нові можливості в лікуванні нмКРРПЗ
(Сергій Іванович Приндюк, Лікарня Ізраїльської онкології «ЛІСОД»)

13:00 – 13:20
Сучасні підходи до лікування та моніторингу хворих на метастатичний
кастраційно-рефрактерний рак передміхурової залози.
(Олег Анатолійович Войленко, Національний інститут раку)

13:20 – 13:40

Чи є майбутнє у комбінованого лікування метастатичного кастраційно-
рефрактерного раку передміхурової залози. Пошук нових терапевтичних
можливостей. *

(Сергій Іванович Приндюк, Лікарня Ізраїльської онкології «ЛІСОД»)
доповідь за підтримки компанії «АстраЗенека»

13:40 – 14:00 Радіонуклідна терапія та можливості її застосування при раку простати.
(Оксана Іванівна Солодянникова, Національний інститут раку)

14:00 – 14:20

PARP-інгібітори: нові можливості лікування метастатичного кастраційно-
рефрактерного раку простати з мутаціями в генах гомологічної рекомбінації.
Результати дослідження PROfound.*
(Павло Георгійович Яковлєв, Клінічна лікарня «Феофанія»)
доповідь за підтримки компанії «АстраЗенека»

14:20 – 14:30 Дискусія, обговорення клінічного випадку.
14:30 – 14:40 Закриття конференції

П’ятниця, 25 листопада 2022 року

*бали за системою БПР не нараховуються



Об’єднуємося заради боротьби 
проти раку передміхурової залози



Участь безкоштовна. Конференція 
проводиться в онлайн форматі –
передбачена дистанційна участь 
у режимі реального часу.

Сертифікат на 10 балів БПРЛ
за умови успішного проходження 
тестування після конференції (згідно 
вимог Центру тестування та Методології 
оцінювання, розміщеної на нашому сайті).

Реєструйтеся на щорічну науково-практичну 
конференцію онкоурологів України 
«Мовембер-2022», присвяченій боротьбі 
з раком передміхурової залози. 

РЕЄСТРАЦІЯ
ОНЛАЙН

info@souu.org.ua

→ oncourology.online

https://www.oncourology.online/movember2022


Приєднуйтеся до груп Спілки онкоурологів
України (СОУУ) в телеграм та вайбері.
Також підписуйтесь на ютюб канал та 
сторінки в фейсбук або інстаграм.

КОНТАКТИ
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

Технічний організатор
Робота з партнерами конференції
Ірина Соколова 
моб.тел. +38 (067) 137 20 15 
e-mail: 2359424@gmail.com 

Секретар Спілки онкоурологів України 
Юрій Васильович Вітрук, к.м.н. 
Моб.тел. +38 (050) 673 20 82 
роб.тел. +38 (044) 257 43 19 
e-mail: info@souu.org.ua

info@souu.org.ua

https://t.me/souu_oncourology
https://www.facebook.com/SOUUpage
https://www.instagram.com/souu.oncouro.ukraine
https://www.youtube.com/channel/UCaaMcH3JmvroVEvrkuZWShQ
https://invite.viber.com/?g2=AQALA9QnUnOHCUwSmsMlQ9%2ByNr3WM1yWrBBwq7zm1xvDi3uPL2YZtKomtNVAH%2FCy


Реєструйтеся на 
Мовембер-2022

oncourology.online

https://www.oncourology.online/movember2022

