
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься 

до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»  

 

У рамках Конгресу 

 

Круглий  стіл   

Сучасні наукові досягнення у діагностиці та лікуванні гормонально-активних пухлин гіпофіза 

в рамках VII Міжнародного медичного форуму 

 

Дата та час 

проведення: 
27 квітня 2017 року, 10.00-12.30 

Місце проведення: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №2, зал №20, м. Київ 

Організатор: 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН 

України» 

 

ПРОГРАМА* 

 

Привітання  директора  ДУ «Інститут проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського 

НАМН України» 

Караченцева Ю.І., д.мед.н., професор 
Стан медичної допомоги хворим на гормонально-активні аденоми гіпофіза в Україні та в світі   

Доповідач: Караченцев Ю.І., д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

Сучасні методи візуалізації пухлин гіпофіза 

 Доповідач: Микитюк М.Р., д.мед.н., доцент, провідний н.с. відділення вікової ендокринології ДУ 

«Інститут проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

Проблеми діагностики та лікування гормонально-активних аденом гіпофіза. Місце аналогів 

соматостатину в лікуванні СТГ-продукуючих аденом гіпофіза  

Доповідач: Хижняк О.О., д.мед.н., проф., зав. відділом клінічної ендокринології ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

Сучасні аспекти нейрохірургічного лікування гормонально-активних аденом гіпофіза  

Доповідач: Гук М.О., к.мед.н., зав.відділенням патології гіпофіза  ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. 

Ромоданова НАМН України» 

Гіперпролактинемічний гіпогонадізм 

Доповідач: Бондаренко В.О., д.мед.н., зав. відділенням патології статевих залоз ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

Проект Національного консенсусу та Протоколу  діагностики та лікування акромегалії 

Доповідач: Хижняк О.О., д.мед.н., проф., зав. відділом клінічної ендокринології  ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

Блок 1. Загальні питання діагностики гормонально – активних пухлин гіпофіза 

Соматотропіноми та соматомаммотропіноми 

Який рівень інформованості лікарів щодо діагностики та клінічної картини синдрому акромегалії? Як 

часто лікарі ендокринологи діагностують синдром гіперпролактинемії? 

Які діагностичні можливості є у лікаря-ендокринолога в умовах реформування галузі охорони 

здоров’я? 

Що може бути причиною пізньої діагностики гормонально-активних пухлин гіпофіза? 

Які кроки слід зробити для підвищення обізнаності лікарів щодо діагностики гормонально-активних 

пухлин гіпофіза? 

Яка роль, функції провідних фахівців в області ендокринології в цьому процесі? 

Що необхідно для найбільш активної участі провідних фахівців? 



 

Блок 2. Обговорювання сучасних стандартів і протоколів в клінічній практиці лікування  

гормонально – активних пухлин гіпофіза 

Лікування соматотропіном з синдромом акромегалії 

Сучасні стандарти та протоколи лікування акромегалії 

Якими рекомендаціями / стандартами / протоколами лікування акромегалії користуються 

ендокринологи України у своїй клінічній практиці? Чому саме цими? 

Наскільки актуальні дані рекомендації? Як часто вони змінюються? 

Який рівень обізнаності лікарів, які безпосередньо спостерігають пацієнтів з акромегалією, про ці 

стандарти? 

Які групи препаратів використовуються для лікування пацієнтів з акромегалією? 

Які групи препаратів рекомендовані протоколами МОЗ України для лікування акромегалії? 

Які групи препаратів рекомендовані міжнародними стандартами та протоколами? 

Якщо є відмінності, до яких схиляєтеся Ви? Чому? 

Рекомендована чи ні до використання група аналогів соматостатину? У яких протоколах? 

Які можливі строки внесення аналогів соматостатину в українські національні протоколи лікування 

акромегалії? На чому має грунтуватися вибір терапії лікарем, якщо існує потреба в призначенні 

аналогів соматостатину за медичними показаннями, до моменту виходу оновлених протоколів МОЗ 

України? 

Лікування пролактинсекретуючих аденом гіпофіза (сомато – та соматомаммотропіном) 

Сучасні стандарти та протоколи лікування соматомаммотропіном 

Якими рекомендаціями / стандартами / протоколами лікування  з соматомаммотропіном синдромом 

гіперпролактиемії користуються ендокринологи України у своїй клінічній практиці? Чому саме цими? 

Наскільки актуальні дані рекомендації? Як часто вони змінюються? 

Який рівень обізнаності лікарів, які безпосередньо спостерігають пацієнтів з синдромом 

гіперпролактиемії у сполученні з синдромом акромегалії, про ці стандарти? 

Які групи препаратів використовуються для лікування пацієнтів з пролактинсекретуючими 

аденомами гіпофізу? Які групи препаратів використовуються для лікування пацієнтів зі смішаними 

аденомами (сомато – та соматомаммотропіномами)? 

Які групи препаратів рекомендовані протоколами МОЗ України для лікування синдрому 

гіперпролактиемії? 

Які групи препаратів рекомендовані міжнародними стандартами та протоколами? 

Якщо є відмінності, до яких схиляєтеся Ви? Чому? 

Рекомендована чи ні до використання при соматомаммотропіномах група препаратів бромокриптину 

або каберголіну? У сполучені з аналогами соматостатину?  У яких протоколах? 

На чому має грунтуватися вибір терапії лікарем, якщо існує потреба в призначенні препаратів для 

суперессивної терапії пролактинсекретуючих аденом гіпофіза за медичними показаннями, до моменту 

виходу оновлених протоколів МОЗ України? 

Блок 3. Подальші кроки 

Чи вважаєте Ви за необхідність прийняття Національного консенсусу діагностики та лікування 

акромегалії в Україні? 

Які у Вас є зауваження щодо проекту Національного консенсусу, який представлено на розгляд 

фахівців співробітниками ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України»? 

Вважаєте Ви за необхідне створення регіональних та державного реєстрів хворих на акромегалію? 

Чи є економічна доцільність створення таких реєстрів? 

Яка роль, функції провідних фахівців в області ендокринології в цьому процесі? 

Яка роль, функції громадських організацій у захисті прав хворих з акромегалією? 

Підсумки круглого столу   

Директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології  ім. В.Я. Данилевського НАМН України» Ю.І. 

Караченцев., д.мед.н., професор  

 

 

 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 


