
Проект резолюції 

науково-практичної конференції Громадської організації «Українське 

товариство радіаційних онкологів» (далі - ГО «УТРО») з міжнародною 

участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» у режимі 

поєднання особистої та дистанційної участі (далі - офлайн / онлайн) 21-

22 вересня 2022 р., м. Львів 

 

В рамках проведення конференції планується заслухати близько 40 

наукових доповідей і повідомлень про стан та нові досягнення у сучасній 

радіаційній онкології. Доповіді будуть присвячені питанням застосування 

сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу 

лікування, і як складової комбінованої та комплексної терапії у 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. Також будуть розглядатися питання 

медичної фізики, використання можливостей променевої діагностики в 

радіоонкології, питання ефективності впровадження інноваційних технологій 

променевого лікування, радіохіміотерапії у клінічну практику, питання 

аналізу токсичних ускладнень та засобів їх профілактики і подолання. 

Будуть представлені сучасні клінічні рекомендації з променевої терапії 

різних онкологічних клінік (світовий досвід), також міждисциплінарний 

підхід до супровідної терапії в радіоонкології. 

Під час роботи конференції буде працювати виставка провідних 

вітчизняних і зарубіжних фірм, які випускають радіодіагностичні та 

радіотерапевтичні апарати і перезаряджають радіотерапевтичні апарати 

джерелами випромінювання ДП «УДВП Ізотоп», «Protech Solutions Ukraine», 

«UMT +», «Varian», «Canberra Packard», «Elekta», ТОВ «БІОСЕНС», 

«Mediso», «Accuray» та інші). 

Очікується, що в роботі конференції візьмуть участь близько 230-250 

вітчизняних та закордонних делегатів-учасників, які представляють всі 

області України, а також м. Київ, Австрію, Швейцарію, Ізраїль, 

Великобританію, США. 

 

За результатами роботи конференції буде прийнята резолюція, яка 

стосується наступних пунктів: 

- покращення оснащеності сучасною радіодіагностичною та 

радіотерапевтичною апаратурою відділень променевої терапії та радіаційної 

онкології в умовах воєнного стану, а також при закупівлі нового 

радіотерапевтичного обладнання враховувати потреби радіоонкологічних 

установ України;  



- покращення фінансування сервісного технічного обслуговування 

радіотерапевтичних апаратів та своєчасної заміни, в разі необхідності, 

джерел опромінення; 

- підвищення професіонального рівня лікарів-променевих терапевтів 

та медичних фізиків шляхом обміну досвідом на з’їздах, конгресах, 

конференціях, школах, семінарах і стажування на робочих місцях в 

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 установленої 

нової високодозної радіотерапевтичної апаратури у онкологічних закладах 

України і наближення їх до міжнародних протоколів за участю провідних  

українських радіоонкологів; 

- розгляд питання про терміни та місце проведення фахової науково-

практичної конференції УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології в 

Україні» у 2023 році. 
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