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Науково-практична конференція 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 

 

Інформаційне повідомлення №2 (АНОНС) 

 

Шановні колеги! 

Президія ГО «УТРО» повідомляє, що у зв’язку із запровадженням обмежень в 

умовах триваючої з 24 лютого 2022 р. широкомасштабної збройної агресії Російської 

Федерації проти України, об’явленим воєнним станом в Україні та Указом Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 23 серпня 2022 р. і 

можливістю його пролонгації науково-практичну конференцію ГО «УТРО» з 

міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», заплановану 

на 21-22 вересня 2022 р. (м. Львів) буде проведено у режимі офлайн/онлайн, можливі 

зміни в програмі заходу. 

Конференція затверджена та внесена в реєстр заходів БПР (з’їздів, конгресів, 

симпозиумів та науково-практичних конференцій) Центру тестування МОЗ України та 

НАМН України на 2022 рік під № 1006912. 

Установи-організатори: 

 Громадська організація «Українське товариство радіаційних онкологів» (ГО 

«УТРО») 

 Національний інститут раку МОЗ України  

 Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва 

НАМН України» 

 Міністерство охорони здоров’я України  

 Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»  

 Українське товариство фахівців ядерної медицини (УТФЯМ) 

 Національна академія медичних наук України 

 Національний університет охорони здоров’я  України імені П.Л. Шупика 

 Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації  

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський 

онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ») 

Основні програмні питання 

1. Променева діагностика в онкології. 

2. Можливості технічного переоснащення радіоонкологічних закладів України в 

умовах воєнного стану. 

3. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як 

самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної променевої та 

хіміопроменевої терапії. 

4. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних 

локалізацій. 

5. Радіобіологічна експертиза та радіобіологічний супровід променевої терапії. 

6. Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого 

лікування. 

7. Терапія супроводу в радіоонкології. 

 



Форми участі у заході: виступ із доповіддю онлайн/офлайн; виступ із доповіддю 

онлайн/офлайн та публікація тез; участь у засіданнях без доповіді онлайн/офлайн. 
 

Для участі у конференції запрошуються головні спеціалісти, лікарі за фахом згідно 

Номенклатури в редакції Наказу МОЗ України № 1753 від 18.08.2021:  

«Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», 

«Онкогінекологія», «Онкохірургія», «Дитяча гінекологія», «Дитяча онкологія», «Клінічна 

онкологія», «Акушерство і гінекологія», «Анестезіологія», «Гематологія», «Ендокринологія», 

«Загальна практика - сімейна медицина», «Імунологія», «Дитяча хірургія», «Ендоскопія», 

«Клінічна лабораторна діагностика», «Клінічна біохімія», «Лабораторна імунологія», 

«Нейрохірургія», «Онкоотоларінгологія», «Радіаційна гігієна», «Неврологія», «Отоларингологія», 

«Патологічна анатомія», «Проктологія», «Пульмонологія», «Терапія», «Торакальна хірургія», 

«Трансплантологія», «Трансфузіологія», «Ультразвукова діагностика», «Урологія», «Хірургія», 

«Стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Організація і управління охороною здоров'я», 

радіобіологи та медичні фізики. 

Під час проведення конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та 

іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, 

хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів. 

 

Перелік країн-учасниць конференції: 

Україна, Австрія, Швейцарія, Ізраїль, Великобританія, США. 

 

Наші партнери: ДП «УДВП Ізотоп», «Protech Solutions Ukraine», «UMT +», «Varian», 

«Canberra Packard», «Elekta», ТОВ «БІОСЕНС», «Mediso», «Accuray», ТОВ «Сандоз-

Україна». 

 

Всі учасники конференції отримають сертифікати згідно установленого зразка БПР, 

затвердженого Центром тестування при МОЗ України. 

 

Матеріали конференції у вигляді тез доповідей будуть опубліковані у журналі 

«Радіологічний вісник». 

 

Регламент роботи науково-практичної конференції УТРО: 

20 вересня 2022р. – заїзд учасників; 

21 вересня 2022р. – реєстрація учасників конференції з 08.30;  

21–22 вересня 2022р.– пленарні засідання (лекції 20-30 хв.; доповіді – 10-15 хв.) з 9.30; 

23 вересня 2022р. – від’їзд учасників конференції. 

Місце проведення конференції: м. Львів, готель «Таурус», конференц-зал, площа 

Князя Святослава 5, Львів. 
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20.11.1991 р. запрошення є 

офіційним документом для оформлення відрядження. Відшкодування витрат на відрядження 

здійснюється за основним місцем роботи. 

 

Просимо завчасно заповнити реєстраційну форму, яка розташована на сайті на 

сторінці ГО «УТРО» (unci.org.ua/go-utro) 

 

Відповідальні особи: 

1. У Києві: президент УТРО — професор Іванкова Валентина Степанівна: тел. +38 (044) 

259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net; к.м.н. Хруленко 

Тетяна Валеріївна, e-mail: khrulenko@ukr.net; тел. +38 (050) 551-31-23. 

2. У Харкові: Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail: 

imr_omo@ukr.net. 

3.У Львові: Лікар радіолог КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» Бурак Орися Євстахіївна 

Тел.(032) 295-40-85; (067) 255-64-51, obrovar@ukr.net 

 

Оргкомітет конференції 


