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РЕЗОЛЮЦІЯ 
науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях 
малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології»

(19-20 квітня 2018 р., м. Харків)

19–20 квітня 2018 року в Харкові відбулася на-
уково-практична конференція з міжнародною учас-
тю «Актуальні питання сучасної онкології — з ак-
центом на особливостях малоінвазивних технологій 
в онкохірургії та онкогінекології». В її роботі взяли 
участь 123 делегати з України, Австрії, Туреччини, 
Німеччини, Греції та Білорусії.

Представлено майже 50 наукових праць. На чо-
тирьох засіданнях заслухано 32 доповіді з питань: 
ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні 
онкологічних захворювань, дискусійні питання за-
стосування лапароскопічної хірургії в лікуванні 
раку органів черевної, грудної порожнин та органів 
малого таза, інвазивна діагностика, профілактика 
злоякісних новоутворень з використанням методів 
інструментальної візуалізації, застосування ендо-
васкулярних утручань в онкологічній практиці, пи-
тання використання методів локальної деструкції 
пухлин, шляхи поліпшення віддалених результатів 
протипухлинного лікування, підходи до проведення 
селективної та суперселективної хіміотерапії зло-
якісних пухлин, питання малоінвазивних утручань 
під контролем методів інструментальної візуалізації 
(комп’ютерної томографії, ультразвукового дослі-
дження та рентгеноскопії) в онкологічній практиці.

Заслухавши та обговоривши доповіді, представ-
лені за програмою, учасники конференції констату-
ють, що малоінвазивні технології, які було розробле-
но та впроваджено при лікуванні злоякісних пухлин, 
показали свою актуальність і високу ефективність 
в онкологічній практиці.

Досвід базових клінік, які з успіхом застосову-
ють описані методики інтервенційної радіології та 
малоінвазивної хірургії, доводить, що галузь прак-
тичного використання інтервенційних утручань в 
онкології є надзвичайно широкою і включає в себе:

• вирішення завдань радикального, паліативно-
го і симптоматичного лікування;
• усунення тяжких ускладнень пухлинних за-
хворювань, що перешкоджають проведенню хі-
рургічного, спеціального протипухлинного або 
комбінованого лікування;
• досягнення в окремих напрямках результа-
тів, порівняних із результатами хірургічного 

лікування, але при значно менших за частотою 
ускладненнях і зниженні рівня післяоперацій-
ної летальності;
• інтегрованість інтервенційних утручань в ал-
горитм лікувальних заходів у онкологічних хво-
рих на різних етапах їх клінічного ведення (до/
після хірургічного лікування; до/під час/після 
хіміопроменевого лікування) сприяє підвищен-
ню ефективності класичних методів лікування 
в онкології.
Арсенал інтервенційно-малоінвазивних мето-

дик з успіхом застосовується не тільки завдяки ви-
борчому виконанню будь-якого окремого втручання, 
але й шляхом комплексного їх застосування, поєд-
нання яких поліпшує якість лікування злоякісних 
пухлин з мінімальним операційним ризиком та під-
вищує якість і тривалість життя онкологічних хво-
рих.

Учасників конференції зацікавили виступи за-
рубіжних фахівців. Зокрема, доктор Рене Лаки з Ав-
стрії представляв на конференції Європейське това-
риство онкогінекологів (ESGO). Професором А. Ба-
дера з Австрії проведена відеосесія на тему ради-
кальної лапароскопічної гістеректомії при ранньому 
раці шийки матки.

Особливу увагу привернула доповідь ди-
ректора ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С. П. Григор’єва НАМН України», професора 
М. В. Красносельського стосовно застосування біо-
зварювальних технологій при комбінованих опера-
ціях у хворих з місцево-поширеними пухлинами 
геніталій. 

Учасниками конференції наголошена важли-
вість обміну досвідом і інформування про новітні 
наукові досягнення в лікуванні пацієнтів онколо-
гічного профілю. Вони підкреслили високу наукову 
теоретичну та практичну значущість доповідей, які 
було зроблено українською, російською та англій-
ською мовами. 

Конференцією були ухвалені такі рішення:
• продовжити щорічне проведення науково-
практичної конференції «Актуальні питання 
сучасної онкології» із залученням фахівців між-
народного рівня, діяльність яких направлена 
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на вирішення питань розробки та впровадження 
у практичну діяльність новітніх технологій в лі-
куванні онкологічних хворих;
• вдосконалювати обмін досвідом та інформу-
вання про новітні наукові досягнення в лікуван-
ні  онкологічних пацієнтів;

• удосконалювати навчання широких верств 
лікарів практичної охорони здоров’я для по-
ліпшення якості життя пацієнтів онкологічного 
профілю.




