
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII 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 2018 році» 
 

Науково-практична конференція 
«Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза» 

 
Дата та час проведення: 26 квітня, 14:30–18:00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 7 
Організатори: Національний інститут раку, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 
 

ПРОГРАМА* 
 

Секція 
«Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза» 

Сучасні аспекти променевої діагностики в онкології 
Головко Т.С., д.м.н., проф., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Ультразвукова диференційна діагностика саркоми матки 
Абдуллаєв Р.Я., д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти 
Променеве дослідження для визначення місцевого поширення пухлинного процесу у хворих на рак шийки 
матки 
Бакай О.О., к.м.н., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Перед та інтраопераційна променева діагностика у хворих на метахронно метастазуючий колоректальний рак 
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 
Променеві методи дослідження в оцінці розповсюдження місцево–поширеного раку сечового міхура 
Гаврилюк О.М., к.м.н., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Застосування ПЕТ/КТ під час контролю ефективності лікування пухлин аноректальної локалізації 
Ашихмін А.В., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Можливості МРТ в діагностиці раку шийки матки 
Коровіна А.С., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Роль ультрасонографії у скринінгу рецидивів раку яєчників 
Процик О.Є., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Можливості сучасних променевих методів у діагностиці метастатичного колоректального раку 
Лаврик Г.В., к.м.н., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Сучасна діагностика раку прямої кишки 
Сорокін Б.В., д.м.н., НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Вибір тактики променевої діагностики раннього раку прямої кишки 
Махмудов Д.Е., Національний Інститут Раку, м. Київ 

Перерва (16.40-17.00) 
Секція «Оригінальні дослідження» 

Застосування соноеластографії при діагностиці пухлинних захворювань привушних слинних залоз 
Філіпський А.В., кафедра променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького 
Стан діастолічної функції лівого шлуночка серця у хворих на лімфому при різних режимах 
хіміотерапевтичного лікування 
Шевчук Л.А, к.м.н., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Можливості комплексної променевої діагностики злоякісних пухлин малих розмірів в грудних залозах 
Крахмальова А.С., к.м.н., Національний Інститут Раку, м. Київ 
Результативність діагностики захворювань підшлункової залози на основі постпроцесінгу комп’ютерно-
томографічних та магнітно-резонансних томографічних зображень 
Забудська Л.Р., Олександрівський консультативно-діагностичний центр, м. Київ 
Реконструкція операційних світильників 
Прокоп’єв А.Г., керівник відділу продажів, науково-виробнича компанія Лів Свєт, BOZON™ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                                       *У програмі можливі зміни та доповнення 


