
  

 

 
 
 
 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

В ОН-ЛАЙН ФОРМАТІ  

МОВЕМБЕР-2020 

27 листопада 2020 

 

 on-line 

 

 

 

 

 

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь в роботі науково-практичної 
конференції «МОВЕМБЕР-2020», присвяченій міжнародному проекту 
боротьби з раком передміхурової залози Movember («Вусопад»), що 
відбудеться 27 листопада 2020 року в он-лайн форматі. 

Участь безкоштовна. Реєстрація на сайті. Сертифікат 5 балів БПР.  



  

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 «МОВЕМБЕР-
2020», що відбудеться в місті Київ 27 листопада 2020.  
 
Конференція буде проводитись в он-лайн форматі. 
 
Захід присвячено міжнародному проекту боротьби з раком 
передміхурової залози Movember («Вусатий листопад» або 
«Вусопад»), що традиційно триває весь листопад і 
супроводжується характерним відпусканням вусів.  

 
Ми прагнемо на практиці показати останні апдейти, досягнення та протиріччя в проблемі раку 
передміхурової залози, а також  обговорити складні клінічні випадки з провідними фахівцями. 
  
Сподіваємось зустрітися он-лайн з онкоурологами, урологами, онкологами, хірургами, 
хіміотерапевтами та променевими терапевтами з різних міст України. 
 
Наші знання – здоров’я пацієнтів! 
 
З повагою, 
Голова Спілки онкоурологів України 
д.м.н., проф. Стаховський Едуард Олександрович 

 
 

Ключові питання програми 
 
 СКРИНІНГ ТА РАННЯ ДІАГНОСТИКА РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ (РПЗ) 

 МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧНИЙ ЯДЕРНО-МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС В ДІАГНОСТИЦІ РПЗ 

 ЩО НОВОГО В ЛІКУВАННІ ГОРМОНЧУТЛИВОГО РПЗ: 

o активне спостереження 

o фокальна терапія 

o радикальне оперативне лікування 

o променева терапія 

o консервативне лікування 

 ЛІКУВАННЯ КАСТРАЦІЙНО-РЕЗИСТЕНТНОГО РПЗ 

 ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ РПЗ 

 НАЦІОНАЛЬНІ КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РПЗ 

 ОБГОВОРЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ 



  

 Реєстрація та сертифікати 
 
Участь в он-лайн конференції є безкоштовною, але учасникам та спікерам 
необхідно зареєструватись на сайті, вказавши ПІБ українською мовою та  
e-mail для отримання електронного сертифікату: 
 

https:// movember2020.online/  
 

Учасники конференції отримають сертифікат на 5 балів БПР. 
Доповідачі отримують сертифікат на 30 балів БПР.  
 
Місце проведення та реєстрація: он-лайн  
Аудиторія: онкоурологи, урологи, онкологи, хірурги, хіміотерапевти, 
променеві терапевти України. 
Запланована кількість учасників: 150-250 осіб. 

 

Організаційні питання 
 

Секретар Спілки онкоурологів України 
Юрій Васильович Вітрук  
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 
ФОП Соколова Ірина Василівна  
(3 гр., без ПДВ) 

 
Питання щодо реєстрації участі  
та членських внесків до СОУУ 
Анастасія Дзюбич 
моб. тел.: +38 (063) 826  73 41 
e-mail: info@souu.org.ua 

 
Детальна інформація та програма  
на сайті та в соціальних медіа 
 

souu.org.ua  
 

 @SOUUpage 

  @souu.oncouro.ukraine 

  @souu_oncourology 

 SOUU Спілка онкоурологів 

https://aoncohem.online/
http://www.souu.org.ua/

