
[126]      ІНФОРМАЦІЇ[126]      ІНФОРМАЦІЇ

__________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЇ
__________________________________________________________________

ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ  
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РАДІАЦІЙНИХ ОНКОЛОГІВ  

ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ ФАХІВЦІВ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ» 

(Харків, 30 червня – 1 липня 2014 р.)

SCIeNTIfIC prACTICAl CoNfereNCe USro  
WITh INTerNATIoNAl pArTICIpATIoN  

«UrGeNT ISSUeS of rADIATIoN oNColoGy IN UkrAINe»
(kharkiv, june 30 – july 1 2014)

Згідно з планом спільної організаційно-
методичної роботи ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С. П. Григор’єва НАМН України» та МОЗ Укра-
їни на 2014 рік і Реєстром з’їздів, конгресів, симпо-
зіумів та науково-практичних конференцій 30 черв-
ня — 1 липня 2014 р. на базі ДУ «Інститут медичної 
радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» в Хар-
кові було проведено науково-практичну конферен-
цію Українського товариства радіаційних онкологів 
(УТРО) за участю міжнародних фахівців «Актуальні 
питання радіаційної онкології в Україні». В її роботі 
взяли участь 96 вчених з 8 областей України, Республі-
ки Білорусь і Росії. 

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Гри-
гор’єва НАМН України» представляли його директор, 
д-р мед. наук, професор Красносельський М. В., за-
ступник директора з наукової роботи, канд. біол. наук 
Вінніков В. А., головний лікар, канд. мед. наук, за-
служений лікар України Васильєв Л. Я.; Національ-
ноу академію медичних наук України — керівник 
Південно-східного наукового центру МОЗ та НАМН 
України, зав. кафед ри клінічної фармакології ХНМУ, 
д-р мед. наук, професор, академік НАМН Украї-
ни  Біловол О. М.; виконуючий обов’язки начальни-
ка лікувально-організаційного управління НАМН 
України, д-р мед. наук Петриченко О. О.; Національ-
ний інститут раку МОЗ України — зав. відділення 
радіаційної онкології, професор, голова УТРО Іван-
кова В. С., президент Українського товариства фахів-
ців з ядерної медицини, професор, д-р мед. наук, ке-
рівник відділення ядерної медицини Національного 

інституту раку, головний позаштатний спеціаліст з 
променевої терапії та ядерної медицини Солодян-
нікова О. І.;  Націо  нальну медичну академію після-
дипломної освіти ім. П. Л. Шупика представляв за-
відувач кафедри радіології, д-р мед. наук, професор 
 Мечев Д. С.

На відкритті конференції з привітанням до учас-
ників звернулися Голова УТРО Іванкова В. С., акаде-
мік Біловол О. М., професор Красносельський М. В., 
Солодяннікова О. І., Кіношенко Ю. Т., а також пред-
ставник департаменту охорони здоров’я Харківської 
обласної державної адміністрації. Було зачитано при-
вітання міського голови Кернеса Г. А. 

Виступаючі відзначили зростаючу роль Україн-
ського товариства радіаційних онкологів у розвитку 
радіоонкологічної служби України. У зв’язку з 15-річ-
чям УТРО активні учасники діяльності товариства на-
городжені Почесними грамотами.

До оргкомітету надійшло 60 наукових праць, до 
програми конференції включено 44 доповіді з акту-
альних питань радіаційної онкології, а саме: роль про-
меневої діагностики в радіаційній онкології, сучас-
ні можливості планування променевої терапії, забез-
печення якості опромінення, променева терапія в ком-
бінованому і комплексному лікуванні злоякісних пух-
лин основних локалізацій, системи оцінки ефектив-
ності променевої та хіміопроменевої терапії, шля-
хи та засоби профілактики і лікування ранніх і пізніх 
ускладнень променевої терапії, застосування терапії 
супроводу в радіоонкології, променева терапія непух-
линних захворювань.
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Відкриття конференції УТРО

Пленарні засідання

Нагородження активістів УТРО до 15-річчя організації
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У виступах учасників конференції відзначалося, 
що, за даними Національного канцер-реєстру Украї-
ни, на 2012 р. 960 тисяч наших співгромадян перебу-
вають на обліку з приводу онкологічних захворювань. 
Ця група нозології є причиною 15 % усіх смертей і за 
кількістю поступається лише серцево-судинним за-
хворюванням. Щорічно діагноз злоякісного новоут-
ворення уперше виявляється у 160 тисяч осіб, і ця 
цифра впродовж останніх років має тенденцію до 
збільшення (приріст складає 2,3 % за рік). Щороку 
суспільство з цієї причини втрачає 90 тисяч людей, 
серед яких понад 30 % — особи працездатного віку. 
Усе це диктує необхідність пошуку шляхів ефектив-
ної боротьби з онкологічними захворюваннями, од-
ним з яких є поліпшення радіологічної допомоги на-
селенню.

Останнім часом намітилися істотні позитивні 
зрушення у програмі поетапної модернізації радіо-
логічних підрозділів. Нині в Україні вже функціонує 
13 лінійних прискорювачів (співвідношення кобаль-
това установка – прискорювач складає 7:1, тоді як 
5 років тому цей коефіцієнт був 17:1), підготовлено 
штат висококваліфікованих фахівців для роботи на 
сучасних радіотерапевтичних комплексах. Водночас 
з урахуванням потреб, згідно з рекомендаціями МА-
ГАТЕ і ВООЗ для країн, що розвиваються, кількість 
лінійних прискорювачів має бути як мінімум у 6 ра-
зів більша.

Сучасне радіотерапевтичне устаткування є 
складним технічним устроєм, який вбирає в себе 
останні досягнення в галузі фізики, електроніки і ІТ-
технологій. Якісне управління цими комплексами під 
силу лише добре підготовленій команді кваліфікова-
них фахівців: радіаційних онкологів, медичних фізи-
ків, радіаційних технологів, інженерів з експлуатації 
і фахівців з IT-технологій. У зв’язку з цим особливо 
гостро постають питання підготовки висококваліфі-
кованих кадрів.

У рамках пленарних засідань були заслухані до-
повіді провідних спеціалістів про стан радіаційної он-
кології в Україні, шляхи модернізації дистанційної 
променевої терапії в Україні, роль МАГАТЕ і ВООЗ 
у становленні системи забезпечення й контролю якос-
ті променевої терапії в Україні, а також можливості 
сучасної променевої діагностики, лікування злоякіс-
них пухлин основних локалізацій та персоналізова-
ний, міждисциплінарний підхід до проведення спеці-
ального лікування онкологічних хворих.

Білоруські колеги поділилися своїм досвідом 
роботи з юридичних аспектів променевої терапії, 

дозиметричного супроводу високотехнологічної про-
меневої терапії. 

Паралельно з роботою конференції провід-
ні фірми (компанії Grindex, Elekta, Canberra Packard, 
Dr. Reddy’s, ТОВ «Актавіс Україна», Roche, ТОВ «Укр-
мед», ТОВ «Біосенс») виробники медичного устатку-
вання і матеріалів для радіаційної онкології предста-
вили свої нові розробки для діагностичної і терапев-
тичної радіології, а також лікарські препарати.

На завершення конференції були сформульовані 
нагальні проблеми радіаційної онкології: модернізація 
та розвиток радіаційної онкології у всіх регіонах Укра-
їни; забезпечення та завчасна підготовка кваліфікова-
них кадрів для радіаційної онкології; створення уні-
версальної програми із забезпечення якості промене-
вої терапії.

Учасники конференції УТРО ухвалили такі 
 рішення:

1. З огляду на велику диспропорцію між прак-
тично значущими науковими результатами, одержува-
ними в ході експериментально-клінічних досліджень 
і впровадженими на їх основі методиками в клінічну 
практику, створити на базі УТРО Раду з впроваджен-
ня наукових досягнень у практику, основною метою 
якої буде впровадження в клінічну практику результа-
тів наукових досліджень шляхом видання відповідних 
Наказів МОЗ України або стандартів діагностики і лі-
кування.

2. Затвердити склад робочої групи за напрямка-
ми: дистанційна променева терапія (гамма, рентген, 
прискорювачі); брахітерапія; радіомодифікація, про-
філактика, лікування променевих ушкоджень; проме-
нева терапія непухлинних захворювань.

3. Сприяти створенню універсальної програми із 
забезпечення якості променевої терапії з урахуванням 
реальної матеріально-технічної бази відділень проме-
невої терапії.

4. Продовжити впровадження і удосконалення 
контактних методів променевої терапії (внутрішньо-
порожнинної і внутрішньотканинної). 

5. Звернути увагу головного позаштатного спеці-
аліста МОЗ України на необхідність оснащення відді-
лень променевої терапії сучасним устаткуванням для 
топометрії, планування і дозиметрії.

6. Доручити правлінню УТРО звернутися до 
МОЗ України з пропозиціями про активізацію поетап-
ного оснащення радіотерапевтичних відділень сучас-
ним устаткуванням.

7. Провести наступну конференцію УТРО у 2015 
році у Львові.


