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Резолюція
науково-практичної конференції Українського товариства
радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців
«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»
(20–21 червня 2018 р., м. Вінниця)
Згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 20–21 червня 2018 р.
у м. Вінниця було проведено науково-практичну конференцію Українського товариства радіаційних онкологів
(УТРО) за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні».
У рамках проведення конференції було заслухано 40 наукових доповідей і повідомлень про стан та нові
досягнення у сучасній радіаційній онкології. Доповіді були присвячені питанням застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної терапії в онкологічних закладах України і світу, забезпечення якісної радіотерапії різних локалізацій,
забезпечення належної якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій, зокрема проведення якісної допроменевої підготовки до дистанційного променевого лікування та сучасної високодозової брахітерапії, а також технічного переоснащення радіоонкологічних закладів України. Розглядалися також питання
медичної фізики, використання можливостей променевої діагностики в радіоонкології, питання ефективності
впровадження інноваційних технологій променевого лікування, радіохіміотерапії у клінічну практику, питання
аналізу та засобів профілактики токсичних ускладнень та їх подолання.
Під час роботи науково-практичної конференції працювала виставка провідних вітчизняних і зарубіжних фірм,
які випускають радіодіагностичні та радіотерапевтичні апарати і перезаряджають радіотерапевтичні апарати джерелами випромінювання (ДП «УДВП Ізотоп», C-Rad, Elekta, TOB «БІОСЕНС», «Grindex», ГЕОСАНТРИС, Protech
Solutions, Varian Medical Systems, Accurey, Medisa, UMT, Almeda, Canberra Packard, Medac, HETERO та інші).
У роботі конференції взяли участь 147 вітчизняних та закордонних делегатів-учасників, які представляли
всі області України, в тому числі м. Київ, а також зарубіжні країни — Швецію, Білорусь, Німеччину, Австрію,
Швейцарію, США.
За результатами роботи була прийнята резолюція, яка стосується таких пунктів:
– покращення оснащеності сучасною радіотерапевтичною та радіодіагностичною апаратурою відділень
променевої терапії та радіаційної онкології, в яких апарати експлуатуються більше 15 років, а також врахування
потреб радіоонкологічних установ України при закупівлі нового радіотерапевтичного обладнання;
– покращення фінансування сервісного технічного обслуговування радіотерапевтичних апаратів та своєчасної заміни в разі необхідності джерел випромінювання;
– підвищення професійного рівня лікарів-променевих терапевтів та медичних фізиків шляхом обміну досвідом на конференціях, при різних видах навчання і стажування на робочих місцях у провідних спеціалізованих клініках та забезпечення оперативної методичної і консультативної допомоги з боку фахівців провідних
радіоонкологічних закладів;
– розгляд питання про форми здійснення моніторингу сучасного стану діяльності відділень променевої
терапії та радіаційної онкології в різних областях України;
– перегляд існуючих стандартів надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення та внесення корекції з урахуванням встановленої нової високодозної радіотерапевтичної апаратури в онкологічних
закладах України і наближення їх до міжнародних протоколів за участю провідних українських радіоонкологів.
Рішенням резолюції заплановано провести наступну конференцію УТРО 26–27 червня 2019 року, у м. Полтава.
Президент УТРО, професор В. С. Іванкова
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