
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»  

                                                                                                                                                                         Напрям: «Онкологія, радіологія» 
Науково-практична конференція  

«Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза» 
Дата та час проведення: 18 квітня 2019, 10.00–14.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 4 
Організатор: Науково-дослідне відділення променевої діагностики Національного інституту раку 

 
ПРОГРАМА* 

Відкриття конференції 
Сучасні аспекти променевої діагностики в онкології 
Головко Т.С., д.м.н., проф., Національний інститут раку, м. Київ 
Ультразвукова характеристика раннього раку ендометрія 
Абдуллаєв Р.Я., д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти 
The local spread of cervical cancer assessing by elastography 
Бакай О.О., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 
Хірургія печінки при метастатичному колоректальному раку: зняття обмежень 
Бурлака А.А., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 
Особливості оцінки ефекту неоад’ювантної терапії при використанні різних підходів до МР-рестадіювання 
при місцево розповсюджених формах раку прямої кишки 
Ганіч О.В., Національний інститут раку, м. Київ 
Можливості променевих методів дослідження в оцінці лікування місцево поширеного раку сечового міхура 
Гаврилюк О.М., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 
Можливості МРТ в діагностиці місцево розповсюдженного раку шийки матки 
Коровіна А.С., Національний інститут раку, м. Київ 
Значення СКТ у діагностичному моніторингу метастатичного колоректального раку 
Лаврик Г.В., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 
Можливості променевих методів дослідження в діагностиці раку яєчників 
Несторак М.В., Національний інститут раку, м. Київ 
Рак яєчників 
Шевчук Л.А., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Параметричний підхід до аналізу даних МРТ для диференційної діагностики патології передміхурової залози 
Фаларін Б.І., Клініка «Борис», м. Київ 
Місце ультрасонографії в алгоритмі діагностики сіалолітазу великих слинних залоз 
Філіпський А.В., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
Комплексна ехографічна діагностика раку передміхурової залози 
Мухомор О.І., к.м.н., Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ 
Актуальність ехокардіографії  в онкології 
Шевчук Л.А.,к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 
Комплексна променева діагностика раку грудної залози в залежності від типу імуногістохімічних показників 
Крахмальова А.С., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ 
Скелетно-м'язовий індекс як критерій саркопенії у хворих на рак підшлункової залози 
Забудська Л.Р., Олександрівський діагностичний центр, м. Київ 
Особливості сонографічних показників матки і яєчників у різні фази меструального циклу в здорових дівчат 
різних конституціональних типів 
Черкасова Л.А., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 
Дискусія. Підведення підсумків. Прийняття резолюції. Закриття конференції 

 
Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


