
 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА 

Науково-практичної конференції 

 

17 квітня 2018р. 

Організатор:   Українське лікарське товариство у Львові; 

ЛДР Лікувально-Діагностичний Онкологічний центр. 

 

Програма секційного засідання 

«Сучасна онкологія в еру скринінгових програм» 

Головуючі: проф. Борис Білинський, проф. Олексій Ковальов,  проф. Лариса 

Костюченко. 

 

12:30 - 12:40 -      Вступне слово, «Qui bene diagnoscit – bene curat (Хто добре 

діагностує – добре лікує)»  

                               Доповідач: проф. Борис Білинський  

                             м.Львів 

 

12:40 - 12:55 -      «Профілактика та скринінг раку, як частина програми 

національного здоров’я України»  

                               Доповідач: проф. Олексій Ковальов  

                               м.Запоріжжя 

 

12:55 - 13:10 -       «Онкологічна служба Львівщини, Діяльність можливості та 

перспективи»  
                               Доповідач: Ігор Ковальчук  

                               м.Львів 

 

13:10 - 13:25 -      «Досвід вакцинації проти вірусу папіломи людини у Львівській 

області»  

                             Доповідач: проф. Лариса Костюченко 

                               м.Львів 
 

13:25 - 13:40 -      «Успіхи та проблеми впровадження популяційного 

скринінгу раку грудної залози та шийки матки в рамках проекту 

"Онкопревенція" » 

                               Доповідач: Орест Тріль  

                                м.Львів 

 

13:40 - 13:55-        «Організація медичної допомоги та скринінгу при раку грудної  

залози. Досвід Німеччини »  
                             Доповідач: Олег Дуда  

                               м.Львів 

 

 «Сучасна онкологія в еру скринінгових програм» 

 



13:55-14:10-       «Сучасні можливості та реалізація скринінгу раку шийки матки на 

Львівщині»  
                             Доповідач: Світлана Струк  

                               м.Львів 

 

14:10-14:25-         «Перші кроки програми скринінгу на рак шийки матки та грудної 

залози. Погляд неонколога, мененджера, жінки»  
                               Доповідач: Христина Пак  

                               м.Львів 

 

14:25 - 14:55-        Брейк-кава 

 

Програма секційного засідання  

«Сучасна онкологія в еру скринінгових програм» 

Головуючі:  проф. Тарас Фецич проф. Наталя Володько, доц. Шпарик Ярослав 

 

14:55 - 15:10-       «Чи є шанс на продовження життя у хворих з  неефективним 

скринінгом»  

                             Доповідач: проф. Тарас Фецич  

                              м.Львів 

 

15:10 - 15:25-       «Нові горизонти скринінгу в онкогінекології»  

                               Доповідач: проф. Наталя Володько  

                             м.Львів 

 

15:25 - 15:40-        «Чи діагноз раку заперечує народження дітей»  

                               Доповідач: доц. Ярослав Шпарик  

                             м.Львів 

 

15:40 - 15:55-       «Скринінг раку простати: за і проти» 

                             Доповідач: Юрій Дійчук. 

                               м.Львів 

 

15:55 - 16:10-       «Використання ВD SurePath в рідинній цитології» 

                               Доповідач: Алла Демчук 

                               м.Вінниця 

 

16:10 - 16:25-       «Скринінг при раку грудної залози. Birads O, що далі?»  
                               Доповідач: Юрій Мілян  

                               м.Львів 

 

16:25 - 16:40-   Вплив скринінгу на хірургічну тактику при раку грудної залози  
Доповідач: Володимир Миронович 

 

16:40 - 17:00 -       Обговорення 

 
Науково-практичні конференції внесені в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2018 р. 

 


