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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 
«МОВЕМБЕР-2021», що відбудеться онлайн 25-26 листопада 
2021.  

Конференція буде проводитись в онлайн форматі. 

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

Ми прагнемо на практиці показати останні апдейти та досягнення в 
проблемі раку передміхурової залози, а також уротеліального раку 

верхніх сечовивідних шляхів та сечового міхура, нирково-клітинного 
раку.  

Наші знання – здоров’я пацієнтів!  

З повагою,  

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

РЕЄСТРУЙТЕСЬ НА 
ONCOUROLOGY.ONLINE 
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http://www.souu.org.ua/
http://www.souu.org.ua/


 

  

 

ПРОГРАМА «МОВЕМБЕР-2021»  
Четвер, 25 листопада 2021 

 

9:00 – 9:10 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО. 

9:10 – 11:00 І засідання. Скринінг та сучасна діагностика раку передміхурової залози  

Головуючі: проф. Стаховський Е.О., к.м.н. Гаврилюк О.М. 

9:10 – 9:30 
Скринінг раку передміхурової залози в Україні – розумний скринінг. 
(Стаховський Едуард Олександрович) 

9:30 – 9:45 
Чи дійсно впровадження в клінічну практику визначення ПСА вплинуло на 
показники захворюваності та смертності хворих на рак простати в Україні? 
(Федоренко Зоя Павлівна) 

9:45 – 10:00 
Генетично-молекулярна діагностика та фактори прогнозу перебігу раку 
передміхурової залози. 
(Тимошенко Андрій Вячеславович)  

10:00 – 10:15 
МРТ візуалізація та стадіювання раку передміхурової залози. 
(Бурмаков Михайло Олександрович, Вальчишин Станіслав Володимирович,  
проф. Бабкіна Тетяна Михайлівна) 

10:15 – 10:30 
Біопсія передміхурової залози – оцінка ефективності мультипараметричної 
МРТ в діагностиці раку передміхурової залози. 
(Кононенко Олексій Анатолійович) 

10:30 – 10:45 
Профілактика раку передміхурової залози. 
(Мицик Юліан Олегович) 

10:45 – 11:00 Дискусія. 
  

11:00 – 11:30 ПЕРЕРВА 
  

11:30 – 13:00 ІІ засідання. Лікування локалізованого раку передміхурової залози 

Головуючі: проф. Молчанов Р.М., д.м.н. Стаховський О.Е. 

11:30 – 11:45 
Активне спостереження та фокальна терапія раку передміхурової залози. 
(Семко Софія Леонідівна) 

11:45 – 12:30 

Ефективність оперативних методів лікування раку передміхурової залози: 
- Радикальна простатектомія (Войленко Олег Анатолійович) 
- Лапароскопічна простатектомія (Молчанов Роберт Миколайович) 
- Робот-асистована простатектомія (Церковнюк Руслан Георгійович) 

  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  З ОНКОУРОЛОГІЇ, 25-26 ЛИСТОПАДА 2021 



 

  

12:30 – 12:45 
Сучасна променева терапія в лікуванні раку простати. 
(Палій Максим Ігорович) 

12:45 – 13:00 Дискусія. 

13:00 – 13:30 ПЕРЕРВА 

13:30 – 15:15 ІІІ засідання. Лікування розповсюдженого раку передміхурової залози 

Головуючі: проф. Солодянникова О.І., к.м.н. Вітрук Ю.В. 

13:30 – 13:45 

Оптимізація антиандрогенної депривації при раку простати: агоністи чи 
антагоністи ЛГ-РГ, постійна чи інтермітуюча, неоад’ювантна чи ад’ювантна, 
негайна чи відкладена терапія?  
(Стаховський Олександр Едуардович) 

13:45 – 14:00 
Особливості діагностики, лікування та диспансерного нагляду за хворими на 
неметастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози. 
(Войленко Олег Анатолійович) 

14:00 – 14:15 
Метастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози: 
актуальні питання та стандарти медикаментозної терапії.  
(Стаховський Олександр Едуардович) 

14:15 – 14:30 
Хіміотерапевтичне лікування раку передміхурової залози. 
(Пономарьова Ольга Володимирівна) 

14:30 – 14:45 
 Хірургія місцево-поширеного та метастатичного раку простати. 
(Стаховський Олександр Едуардович) 

14:45 – 15:00 
Радіонуклідна терапія кастраційно-резистентного раку передміхурової 
залози. 
(Солодянникова Оксана Іванівна) 

15:00 – 15:15 Дискусія 
 

П’ятниця, 26 листопада 2021 
 

9:30 – 12:00 
ІV засідання. Уротеліальний рак верхніх сечовивідних шляхів та сечового 
міхура. 

Головуючі: д.м.н. Войленко О.А., к.м.н. Савчук Р.В. 

9:30 – 9:45 
Цитологічна діагностика уротеліального раку та цитологічний контроль 
рецидивів. 
(Болгова Людмила Севастянівна) 

9:45 – 10:00 
Трансуретральна біопсія та трансуретральна резекція стінки сечового 
міхура з пухлиною. 
(Пікуль Максим Валентинович) 

  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
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10:00 – 10:15 
Профілактика рецидивів уротеліального раку сечового міхура. 
(Стаховський Олександр Едуардович) 

10:15 – 10:30 
Терапія уротеліального раку. 
(Сивак Любов Андріївна) 

10:30 – 10:45 
Вимушена, паліативна та циторедуктивна цистектомія в комплексному 
лікуванні хворих на метастатичний рак сечового міхура. 
(Гречко Богдан Олегович) 

10:45 – 11:00 
Реабілітація після цистектомії: особливості ведення хворих в ранньому та 
віддаленому післяопераційному періоді. 
(Савчук Руслан Валерійович) 

11:00 – 11:15 
Органозберігаюче лікування уротеліального раку верхніх сечовивідних 
шляхів. 
(Пікуль Максим Валентинович) 

11:15 – 11:30 Дискусія. 

11:30 – 12:00 ПЕРЕРВА 

12:00 – 13:45 V засідання. Нирково-клітинний рак. 

Головуючі: проф. Головко С.В., к.м.н. Вітрук Ю.В. 

12:00 – 12:15 
Морфологічна діагностика пухлин нирки та оцінка патологічних змін 
паренхіми при нирково-клітинному раку. 
(Трохимич Сергій Сергійович, Кротевич Михайло Станіславович) 

12:15 – 12:30 
Особливості діагностики, лікувальної тактики центрально розміщених 
пухлин нирки.* 
(Семко Софія Леонідівна) 

12:30 – 12:45 
“Fast-track surgery” при резекції нирки: методика, результати та економічна 
ефективність. 
(Кононенко Олексій Анатолійович) 

12:45 – 13:00 
Двосторонні пухлини та пухлини єдиної нирки: вибір оптимальної тактики 
лікування. 
(Кошель Денис Олександрович) 

13:00 – 13:15 
Терапія метастатичного нирково-клітинного раку.* 
(Войленко Олег Анатолійович) 

13:15 – 13:30 
Персоніфіковане лікування хворих на метастатичний нирково-клітинний рак. 
(Вітрук Юрій Васильович) 

13:30 – 13:45 Дискусія. 

13:45 – 14:00 Закриття конференції 
 
* Лекції підготовлені за підтримки компанії «Файзер». Дані лекції не є підставою для нарахування балів фахівцям 
охорони здоров’я за системою безерервного професійного розвитку 



 

  

 

 

 
   

  РЕЄСТРАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ 
 
Участь в онлайн конференції є безкоштовною. Учасникам та спікерам необхідно 
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ з 10 листопада на сайті, вказавши ПІБ українською мовою та e-
mail для отримання онлайн доступу та електронного сертифікату: 

ONCOUROLOGY.ONLINE 
 Учасники конференції отримають сертифікат на 10 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 
Робота з партнерами конференції   
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  

 

 

  КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДТРИМКИ 
 

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

souu.org.ua    

   @SOUUpage 

   @souu.oncouro.ukraine 

  @souu_oncourology 

   SOUU Спілка онкоурологів 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«МОВЕМБЕР-2021», 25-26 ЛИСТОПАДА 2021 
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ЯК ЦЕ БУЛО НАЖИВО 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SOUUpage&set=a.799616610481335

