НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МІНІМАЛЬНА ЗАЛИШКОВА ХВОРОБА ПРИ СОЛІДНИХ ПУХЛИНАХ»

22-23 жовтня 2015 року в Інституті експериментальної патології, онкології
і радіобіології (ІЕПОР) імені Р.Є. Кавецького НАН України відбулася науковопрактична конференція «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах»,
присвячена пам’яті видатного вітчизняного вченого-онколога, першого лауреата
Премії НАН України імені Р.Є. Кавецького доктора медичних наук, професора
Сергія Петровича Осинського.
Участь у заході взяли провідні вчені та
лікарі-онкологи з наукових установ і
навчальних закладів різних регіонів України
– зокрема, установ Національної академії
медичних наук України (Національного
наукового центру радіаційної медицини,
Інституту нейрохірургії
імені
академіка
А.П.
Ромоданова,
Інституту
урології),
Національного інституту раку, Київського
міського клінічного онкологічного центру
Міністерства охорони здоров’я України, а
також Київського національного університету
імені
Тараса
Шевченка,
Національного
Вступне слово
медичного університету імені О.О. Богомольця,
директора ІЕПОР імені Р.Є. Кавецького НАН
України академіка В.Ф. Чехуна
Івано-Франківського національного медичного

університету, Буковинського державного медичного університету, Запорізької
медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України,
онкодиспансерів Рівного, Краматорська та Запоріжжя.
Програма конференції передбачала не лише виголошення наукових
доповідей, а й пленарні лекції та стендову сесію.
Зі вступним словом та побажаннями плідної співпраці до присутніх звернувся
директор ІЕПОР імені Р.Є. Кавецького НАН України академік Василь Федорович
Чехун.
У меморіальній доповіді було висвітлено творчий шлях професора
С.П. Осинського як видатної особистості та фахівця з питань експериментальної й
клінічної онкології, його вагомі наукові досягнення і плани.
Учасники наукового форуму обговорили актуальні проблеми дослідження
дормантних (сплячих) пухлинних клітин у контексті епітеліальномезенхімального переходу, розглянули
можливості використання циркулюючих
клітин
раку
та
прогностичних
і
предикативних маркерів захворювання,
питання мікрооточення й патогенезу
злоякісних пухлин з огляду на перебіг
непластичного процесу.
На форумі також було заслухано
доповіді практичних онкологів щодо
клінічного
значення
виявлення
поодиноких
клітинних
пухлин
у
кістковому мозку пацієнтів, хворих на рак
передміхурової залози, та особливостей
клінічного перебігу раку молочної залози з
високим ризиком виникнення рецидиву.
За інформацією ІЕПОР імені Р.Є. Кавецького НАН України
Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

