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Заходи, проведені Вінницьким обласним клінічним онкологічним диспансером за 

участю ГО «Асоціація онкологів Поділля» 

у 2015-2017р.р. 

 

У 2015 р. проведено 4 спільних засідання обласної протиракової експертної комісії та 

Асоціації онкологів Поділля: 

1. 26 лютого –  за участю проф. Ковальова О.О. - завідувача кафедри Запорізької 

медичної академії післядипломної освіти 

2. 31 липня –  за участю д.мед. н., Володько Н.А - доцента кафедри «Онкології» 

Львівського державного медичного університету ім. Д.Галицького  та  Криштопи 

М.В.- старшого наукового співробітника ДУ «Інститут урології» , д.мед.н., проф. 

Булавенко О.В. - зав. кафедрою «Акушерства та гінекології» №2 ВНМУ 

ім.М.І.Пирогова,  

3. 23 жовтня – за участю фахівців Національного інституту раку: 

 д.мед.н. Коровіна С.І. - зав.відділу пухлин шкіри 

    і м´яких тканин 

д.мед.н. Процика В.С. - зав.відділу пухлин голови та шиї 

          к.мед.н. Кукушкіної М.М. - ст.наук.співр. від. пухлин шкіри і м´яких тканин 

          к.мед.н. Скоморохової Т.В. - співробітник відділення радіаційної  онкології 

                та  фахівців інституту післядипломної освіти НМУ     

ім.О.О.Богомольця: 

          д.мед.н. Кучина Ю.Л. – Директор інституту 

          д.мед.н.  Дуброва С.О. – проф. кафедри  анестезіології та інтенсивної          терапії. 

4. 11 грудня – за участю фахівців КЗ «Вінницький регіональний центр  

     серцевої патології» 

          21-22 травня – організовано та проведено Всеукраїнську науково-практична 

конференцію з міжнародною участю «Сучасні підходи у лікуванні онкологічних 

хворих», присвячену 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного 

диспансеру. 
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2016р. 

1. 26 лютого -  спільне засідання Асоціації та обласної протиракової експертної 

комісії за участю проф. Ковальова О.О. - завідувача кафедри Запорізької 

медичної академії післядипломної освіти 

2. 20 травня – міжобласна науково-практична конференція за участю д.мед.н., 

проф. Вінницької А.Б.,  д.мед.н. Клименка С.В. - проф. кафедри внутрішньої 

медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця. 

3. 29 липня – міжобласна науково-практична конференція за участю д.мед.н., 

проф. Вінницької А.Б.,  Жигуліна А.В. , завідувача Центру сучасної мамології 

LISOD. 

4. 11 листопада - міжобласна науково-практична конференція за участю  

    д.мед.н.Скорого Д.І. -  гендиректора Харківського обласного клінічного 

онкоцентру, д.мед.н. Клименка С.В. - проф. кафедри внутрішньої медицини 

№1 НМУ ім. О.О. Богомольця, Анікуська М.Ф. -зав. хірургічного відділення 

Київського міського онкоцентру. 

5. 9 грудня - науково-практична конференція за участю д.мед.н. Сивак Л.А.-  зав. 

хіміотерап. від. НІР, Демидчика Р.Я. - лікаря-ординатора хірургічного від.  

університетської клініки Одеського національного медичного університету. 

 

 1-2 квітня 2016р. – виступили співорганізаторами  ІІІ Міжнародної 

мамологічної конференціі «Сучасні підходи в лікуванні раку молочної залози» 

у м.Києві. 

 

Майстер-класи: 

3-4.06. 2016р. - з лапароскопічної онкоурології (проводив - к.м.н., доцент кафедри 

урології НМАПО ім. Шупика, головний експерт компанії OLYMPUS-Україна 

Микола Соснін. Асистували майстру його колега з Інституту урології Андрій 

Грицаюк та завідувач відділенням ВОКОД к.м.н. Руслан Церковнюк) 

серпень 2016р.- з постановки U-ПОРТІВ (проводив - дитячий онколог Калінчук 

О.О.) 

15.09.2016р. – з ендоваскулярної хірургії (проводив - віце-президент міжнародної 

Асоціації ендоваскулярних хірургів та інтервенційних радіологів, зав. 

відділенням рентген-хірургії Інституту невідкладної хірургії ім. Зайцева, д.м.н., 

професор кафедри онкології ХМАПО Юрій Авдосьєв (Харків). 
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20.10.2016р. – хіміоемболізація судин при злоякісних новоутвореннях (проводив 

- д.м.н., професор кафедри онкології ХМАПО Юрій Авдосьєв) 

25.11.2016р. - лапароскопічна хірургія колоректального раку із використанням 

степлерного наданального анастомозу (проводили - заступник головного 

лікаря з хірургічних питань Національного інституту раку, д.мед.н., Заслужений 

лікар України Анатолій Шудрак та завідувач відділенням онкопроктології 

Національного інституту раку Віталій Звірич).  

 

2017р. 

1. 24 лютого - міжобласна науково-практична конференція за участю д.мед.н., 

проф Галая О.О. -   зав. від. пухлин голови та шиї Львівського ДОРЛДЦ, 

к.мед.н. Кравця О.В.  - онкохірург Черкаського ООД, д.мед.н., проф. Шувалова 

С.М. - зав. кафедрою хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Серьогіної Н.М. - зав. відділенням  радіології 

Українського Центру Томотерапії, Личко А.О.  - онколога LISOD, Кушніра В.О. 

- головного дерматовенеролога ВПС ЗСУ. 

2. 19 червня - міжобласна науково-практична конференція за участю к.мед.н.  

Зуба В.О.  - гол. лікаря Чернігівського ООД,  к. мед. н. Бардакова Г. Г.  - 

заступника гол. лікаря Чернігівського ООД,  д.мед.н.Свінціцького В.С.  - 

зав.відділом онкогінекології НІР,  д.мед. н. Саволюка С.І.  - зав.каф. хірургії та 

судинної хірургії КМАПО ім.П.Л.Шупика, к.мед.н. Шеня Ю.М. – зав. 

гінекологічного Чернігівський ООД, к.мед.н. Лисенка В.М. -  доцента кафедри 

хірургії та судинної хірургії КМАПО ім.П.Л.Шупика, Крестянова М.Ю. - 

асистента кафедри хірургії та судинної хірургії КМАПО ім.П.Л.Шупика, Кункіна 

Д.Д. - директора виробничого підприємства ТОВ «СВАРМЕД». 

3. 3 листопада - к.мед.н. Зубарєва М.Г. – ст. наук. співробітник НІР,  

к.мед.н. Пономарьової О.В. – наук. співробітника Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, к.мед.н. 

Тимовської Ю. О. - асистента кафедри онкології НМУ ім.О.О.Богомольця, 

к.мед.н. Селезньова О.О. -  

головного лікаря Патоморфологічної лабораторії «CSDHealthCare» , Фомічьов 

Ігор Олегович - лікаря-клініциста лабораторії INVITRO. 

 

Майстер-класи: 
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19.05.2017р. - з реконструктивно-відновлюваних оперативних втручань молочної 

залози (проводив - д.мед.н., професор хірургії №4 НМУ ім.О.О.Богомольця Храпач В.В.); 

  Вересень 2017р. – по сучасним методикам дренування жовчовивідних шляхів 

(проводив - д.мед.н., професор кафедри онкології ХМАПО Юрій Авдосьєв). 

 


