
ІІІ УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА МАММОЛОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ РАКУ МОЛОЧНОЇ 

ЗАЛОЗИ» 

День перший. 1.04.2016 П’ЯТНИЦЯ 

Привітальне слово.  9.00-9.15  15 хв 

Органозберігаюча хірургія молочної залози  9.15-11.30 Модератори: Жигулін, Андрее 

1. Що визначає місцевий рецидив – сучасний погляд на проблему. 10 хв (Колячинська)  

2. Принципи вибору оптимального варіанту онкопластичної операції в залежності від 

локалізації пухлини. Німецький підхід. 20 хв (Резаї) 

3. Органозберігаюча хірургія – як досягти найкращих естетичних результатів. Італійський 

підхід. 20 хв (Нава) 

4. Доброякісні утворення молочної залози – онкологічні та хірургічні аспекти.  15 хв (Крупа) 

5. Представлення клінічних випадків з коментарями експертів. 30 хв (Жигулін) 

6. Дискусія 15  хв 

120 хв 

Кава-брейк. 30 хв   11.30-12.00 

Реконструктивна хірургія РМЗ. Імпланти. 12.00-14.00 Модератори: Чешук, Резаї 

1.  Правильна мастектомія та реконструкція імплантами. Онкологічні та хірургічні аспекти.  40 

хв (Нава) 

2. Шкірноредукційні мастектомії. Модифікації операцій та доступів відповідно до локалізації 

пухлини.  10 хв (Жигулін) 

3. Відтермінована реконструкція експандер-імплант 15 хв (Храпач) 

4. Контралатеральна мастектомія – коли і кому це робити. 10 хв (Унукович) 

5. Ліпографтинг та гібридна реконструкція.  20 хв (Петах) 

6. Дискусія 30 хв 

120 хв 

Ланч. 60 хв  14.00-15.00 

Реконструктивна хірургія РМЗ. Клапті.  15.00-17.00 Модератори: Храпач, Крупа 

1. Реконструкція клаптями на ніжці (LD, TRAM) – класика чи минуле? 20 хв (Резаї) 

2. Нова концепція - одномоментно-відтермінована аутологічна (IDEAL) реконструкція 

молочної залози. 15 хв (Андрее) 

3. Досвід мікрохірургічної реконструкції молочної залози клініки Sana (Дюссельдорф) – 

більше 2000 операцій. 15 хв (Андрее) 

4. Естетичні особливості формування клаптів при аутологічній реконструкції. 10 хв (Андрее) 

5. Радіотерапія та реконструкція МЗ – перед чи після? Новий погляд. 15 хв (Нава) 

6. Дискусія. 25 хв 

120 хв  

Кава-брейк 30 хв   17.00-17.30 

  



Ускладнення та їх профілактика  17.30-19.00 Модератори: Жигулін, Колячинська 

1. Ускладнення органозберігаючих операцій. 15 хв (Резаї) 

2. Реконструкція імплантами - міфи та реальність. Як реально мінімізувати ризики 

ускладнень. 30 хв (Нава) 

3. Сероми – причини, профілактика та лікування. 15 хв (Храпач) 

4. Як часто ревізувати клапоть при ускладненнях після реконструкції клаптями? 10 хв 

(Андрее) 

5. ПААГ синдром – досвід лікування. 10 хв (Храпач) 

6. Дискусія 30 хв  

100 хв 

Вечеря-фуршет  20.00- 22.00 

 

День другий, 2.04.2016, субота 

Практичний тренінг (Workshop):  Симетризуючі операції при вродженій асиметрії молочних 

залоз та після реконструктивних операцій на молочній залозі.   8.00-9.00 Храпач 

Key-note лекція. 9.00-9.30 

1. Сучасність та майбутнє хірургічної онкології . 30 хв (Аудісіо) 

Клінічна онкологія. Особливості лікування раку у молодих пацієнток (до 40 років). Чи 

потребують молодші пацієнтки більш інтенсивного лікування?   

9.30-12.00 Модератори: Кутен, Бернштейн 

2. Особливості лікування раку у молодих пацієнток з точки зору клінічного онколога.  20 хв 

(Зігельман-Данієлі) 

3. Особливості лікування раку у молодих пацієнток з точки зору радіо терапевта. 20 хв 

(Тієнховен) 

4. Особливості лікування раку у молодих пацієнток з точки зору хірурга. 20 хв (Аудісіо) 

5. Менструальна функція у молодих пацієнток. Хто насправді потребує її переривання?  15 

хв (Шпарик) 

6. Молекулярний профіль та персоналізоване лікування молодих пацієнток. 15 хв (Ковальов) 

7. Принципи лікування РМЖ у вагітних. 15 хв (Зігельман-Данієлі) 

8. Сучасна радіотерапія раку молочної залози. Що нового? 15 хв (Тієнховен) 

9. Дискусія 25 хв 

150 хв 

Кава-брейк 60 хв  12.00-13.00 

Підготовка хірургів та організація допомоги пацієнткам з раком молочної залози. Різні 

країни – різні підходи.  13.00-14.30  Модератори:  Унукович, Чешук 

7. Організація підготовки хірургів онкологів-маммологів в Европі 15 хв (Аудісіо) 

8. Організація допомоги пацієнткам з раком молочної залози. Польща  10 хв (Колячинська) 

9. Організація допомоги пацієнткам з раком молочної залози. Італія  15 хв (Зурріда) 

10. Організація допомоги пацієнткам з раком молочної залози. Великобританія  10 хв (Крупа)  



11. Організація допомоги пацієнткам з раком молочної залози. Німеччина  10 хв (Резаї) 

12. Співпраця пластичного та онкохірурга. Як це працює в Швеції. 10 хв (Унукович) 

13. Дискусія  15 хв 

90 хв 

Досвід колег.  Представлені доповіді. 14.30 – 16.30 Модератори: Крупа, Храпач 

1. Одномоментна реконструкція імплантами та сітками. Румунський досвід. 10 хв (Блідару)  

2. Р еконструкція молочної залози з використанням ацелюлярного дермального матрикса у 

Великобританії. 10 хв (Крупа) 

3. Місце TRAM-клаптя в сучасній реконструкції молочної  залози. Єгипетський досвід - 

приклади та віддалені результати.  10 хв  (Йосеф) 

4. Хірургічна тактика при центральних пухлинах молочної залози. 10 хв  (Чешук) 

5. Хірургічна тактика при пухлинах верхньо-зовнішнього квадранта.  Досвід LISOD. 10 хв 

(Жигулін ) 

6. Доступ по  Wise в терапевтичній маммопластиці. Перший досвід клініки Інновація. 10 хв 

(Сильвестров)  

7. Томотерапія в комплексному лікуванні раку молочної залози. 10 хв (Середіна) 

8. Ендоскопічна діагностика внутрішньопротокових утворень молочної залози. 10 хв 

(Аксьонов)  

9. Дискусія 30 хв 

120 хв 

Кава-брейк 30 хв  16.30-17.00 

Відеопрезентації операцій 17.00-18.30  Модератори: Унукович, Андрее 

1. Сосокзберігаюча мастектомія з пластикою імплантом та титановою сіткою. 10 хв (Резаї) 

2. Шкірноредукційна сосокзберігаюча мастектомія з одномоментною реконструкцією ТД-

клаптем. 10 хв (Жигулін) 

3. Відстрочена реконструкція молочної залози експандером/імплантом. 10 хв (Храпач) 

4. Онкопластична лампектомія з пластикою місцевим перфорантним клаптем. 10 хв (Жигулін 

) 

5. Дискусія 30 хв. 

90 хв 

Закриття конференції.  18.30 

 

 

 

 


