
Семінар з медичної радіології

СУЧАСНА 
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
В ОНКОЛОГІЇ

16 червня 2018

Семінар відбудеться в готелі Hilton Kyiv за адресою: 
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 30.

Організатори заходу:

Шаріте один з найбільших університетських медичних 
комплексів в Європі, де проводять дослідження, лікують 
і навчаються лікарі та вчені на найвищому міжнародному 
рівні.

Університетська клініка Шаріте є освітньою установою 
з визнаним авторитетом. Пріоритетними напрямками 
роботи клініки є лікування та надання допомоги, а також 
наукова робота й навчання. Майже 660.000 тисяч амбула-
торних і понад 140 тисяч стаціонарних прийомів щорічно 
роблять університетський комплекс Шаріте неоціненним 
джерелом набуття досвіду.

До складу комплексу входить понад 100 окремих клінік 
та інститутів. Це дозволяє вести роботу по величезній 
безлічі лікувальних напрямків і методик, що в свою чергу 
дає можливість допомагати пацієнтам навіть в 
найскладніших випадках. Клініки об'єднані в спеціалізовані 
центри Шаріте. Це сприяє об'єднанню професійних знань 
і створенню міждисциплінарної мережі, що полегшує 
діагностику складних захворювань.

З вересня 2011 року Центр малоінвазивної хірургії 
пропонує пацієнтам з пухлинними захворюваннями 
хірургічні методи лікування.

Детальніше: www.charite.de

Найближча станція  метро – Університет

До участі у семінарі запрошуємо рентгенологів, 
лікарів ультразвукової діагностики, радіологів, 
медичних фізиків та лікарів інших фахів. В лекціях будуть 
розглянуті питання сучасних діагностичних можливостей 
різних візуалізуючих методів досліджень в онкології.

Вартість участі у семінарі: 1000 грн
Рання реєстрація до 20 травня: 800 грн

Реєстрація відкрита на сайті: 
http://www.canon-medical.com.ua/ua/navchannya/anketa/

Додаткова інформація за тел.: (044) 338 00 95

За підтримки:
Асоціації радіологів України 



Компанія Canon Medical Systems (раніше Toshiba Medical) 
займається розробкою та виробництвом діагностичних 
рентгенорадіологічних систем, включаючи КТ, МРТ, УЗД, 
рентгенівські системи та клінічні лабораторні системи, 
і поставляє їх у близько 140 країн, пропонуючи технології 
швидкого діагностування та лікування хвороб на ранніх 
стадіях. 

Під гаслом «Зроблено для життя» («Зроблено для 
партнерства, Зроблено для пацієнтів, Зроблено для вас.») 
компанія «Canon Medical Systems» робить суттєвий внесок 
у процес управління лікарнями та надає різноманітні 
системи і послуги, що сприяють більшій пацієнтоорієнто-
ваності системи охорони здоров’я та її послуг.
Детальніше: www.canon-medical.com.ua

8.00-9.00  Реєстрація учасників та вітальна кава

9.00-9.15  Вступне слово - Президент компанії Canon Medical 
Systems Europe -Марк Холмшоу

9.15-9.30  Знайомство з командою радіологів клініки Шаріте - 
д.м.н. Володимир Рогожин

9.30-10.00  Диференціювання доброякісних та злоякісних 
уражень підшлункової залози - Домінік Гейзель 
(Німеччина, Берлін)

10.00-10.30  Візуалізація метастазування печінки та 
гепатоцеллюлярної карциноми - Тімм Денеке 
(Берлін, Німеччина)

10.30-10.50  Дискусія

10.50-11.30  Перерва на каву

11.30-12.00  МРТ передміхурової залози: проблеми та 
можливості в радіології - професор Бернд Хамм 
(Берлін, Німеччина)

12.00-12.30  Візуальний контроль біопсії простати: 
когнітивна біопсія синхронізована з МР та ультразвуковими 
зображеннями, під час сканування в МРТ «In-Bore» - 
Олександр Бауер (Берлін, Німеччина)

12.30-13.00  МРТ злоякісних новоутворень матки: що хоче 
знати хірург - Федеріко Коллетіні (Берлін, Німеччина)

13.00-13.30  Інтервенційна радіологія - мінімально інвазивне 
лікування пухлин - Анжелос Гаціс (Лейпциг, Німеччина)

13.30-13.50  Дискусія

13.50-15.30  Перерва на обід

15.30-16.00  Мультипараметричні МР дослідження в 
онкологічній практиці - Омельченко О.М. (Київ, Україна)

16.00-16.30  Стратегія МР досліджень в нейроонкології - 
Мироняк Л.А. (Київ, Україна)

16.30-17.00  Перший досвід оцінки кількісних показників 
при мультипараметричних МР дослідженнях - 
Закоморний О.С. (Київ, Україна)

17.00-17.30  Дискусія і закриття семінару

Онко Консалтинг Центр - сучасний діагностичний центр, 
який пропонує повний цикл діагностики онкологічних 
захворювань, визначення оптимального лікувального та 
реабілітаційного процесів і контроль за їх реалізацією. 

В Онко Консалтинг Центрі пацієнтові проведуть всебічну 
діагностику з використанням сучасного обладнання: 
МРТ, КТ, УЗД, доплерографія і еластографія, яка гарантує 
достовірний діагноз, без упущення важливих деталей. 
З кожним пацієнтом працює команда висококласних 
профільних фахівців, які в своїй практиці застосовують 
усі сучасні методи лікування, досягаючи максимального 
лікувального ефекту та збереження якості життя після 
лікування. Усі процеси в Онко Консалтинг Центрі базуються 
на основі міжнародних стандартів і протоколів.
Детальніше: www.occ.net.ua

Програма семінару
Сучасна візуалізація в онкології

8.00-9.00  Registration of participants  and welcome co�ee

9.00-9.15  Introduction - President of Canon Medical 
Systems Europe - Mark Holmshaw

9.15-9.30  Introduction of Charite (German) Team - 
Volodymyr Rogozhyn, M.D.

9.30-10.00  Di�erentiating benign from malignant pancreatic 
lesions - Dr. Dominik Geisel (Berlin, Germany)

10.00-10.30  Imaging of Liver Metastasis and Hepatocellular 
Carcinoma - Dr. Timm Denecke (Berlin, Germany)

10.30-10.50  Discussion

10.50-11.30  Co�ee brake

11.30-12.00  MR Imaging of the Prostate: Challenges and 
Chances for Radiology - Prof. Dr. Bernd Hamm 
(Berlin, Germany)

12.00-12.30  Image-Guided Biopsy of the Prostate: Cognitive 
Fusion Biopsy, MR/US Fusion Biopsy, and «In-Bore» MR-guided 
Biopsy - Dr. Alexander Baur (Berlin, Germany)

12.30-13.00  MRI of Malignant Neoplasms of the Uterus: 
What the Surgeon Wants to Know - Dr. Federico Collettini 
(Berlin, Germany)

13.00-13.30 Interventional radiology- minimally invasive 
tumor treatment Angelous Gacis (Leipzig, Germany)

13.30-13.50  Discussion

13.50-15.30  Brake for lunch

15.30-16.00  Multiparametric MRI in oncological practice. 
Omelchenko A.N. (Kiev, Ukraine)

16.00-16.30  Strategy of the MRI in neurooncology. 
Myronyak L.A. (Kiev, Ukraine)

16.30-17.00  The �rst experience of estimating quantitative 
indicators with multiparametriс MRI. 
Zakomorny A.S. (Kiev, Ukraine)

17.00-17.30  Discussion and closing ceremony

Program of workshop
Modern oncological imaging
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