
       

Курс сучасної онкомамології «Реконструктивна, пластична хірургія та
реабілітація у хворих на пухлини молочної залози»

Програма курсу:

22.11 (Пн)
● 09:30-10:15 Скриннінг раку молочної залози (Вінницька Д. К.)
● 10:15-11:00 Періопераційний менеджмент пацієнток з утвореннями, що не 

пальпуються, та на тлі неоад'ювантної терапії (Вінницька Д. К.)
● 11:30-12:30 МРТ молочних залоз - принципи та можливості. (Мусаєв Б.)

23.11 (Вт)
● 09:00-10:00 Цитологічна  діагностика доброякісних та злоякісних захворювань 

молочної залози.  (Боцюн П. М. CSD))
● 10:00-11:00 Гістологічна діагностика доброякісних та злоякісних захворювань 

молочної залози. Краї резекції в хірургії рака молочної залози. (Кошик О. О. 
CSD)) 

● 11:00-12:00 Клінічна генетика раку молочної залози. Значення для хірурга та 
онколога. (Шапочка Д. О. Life Code)

● 15:30-16:30 Участь в міждисциплінарному мамологічному консиліумі

24.11 (Ср)

● 09:00-10:00 Рак молочної залози в історичній перспективі – зміна концепції та 
стратегій лікування. (Жигулін А. В.)

● 10:00-11:00 Доброякісні захворювання молочної залози (Жигулін А. В.)

25.11 (Чт)
● 09:00-10:00 Хірургічна анатомія молочної залози (Жигулін А. В.)
● 10:00-11:00 Органозберігаюча хірургія раку молочної залози (Жигулін А. В.)
● 11:00-12:00 Принципи вибору органозберігаючих онкопластик  (Жигулін А. В.)

26.11(Пт)
● 09:00-11:00 Сучасна системна терапія в контексті мультидисциплінарного 

лікування РМЗ. Хірургічні аспекти. (Риспаєва Д. Е.)
● 15:30-16:30 Участь в міждисциплінарному мамологічному консиліумі

29.11 (Пн)
● 09:00-11:00 Реконструктивна хірургія раку молочної залози (Жигулін А. В.)



       

30.11 (Вт)
● 09:00-10:00 Планування та технічні особливості радіотерапії з точки зору 

медичного фізика. (Репецька І. М.)
● 10:00-11:00 Радіотерапія раку молочної залози, принципи, таймінг, ускладнення 

та останні тенденції. (Соколовська М. В.)
● 15:30-16:30 Участь в міждисциплінарному мамологічному консиліумі

01.12 (Ср)
● 09:00-11:00 Ускладнення хірургії  раку молочної залози (Жигулін А. В.)

02.12 (Чт)
● 09:00-10:00 Ліпографтинг в реконструктивній хірургії молочної залози   (Жигулін 

А. В.)

● 10:00-11:00 Аксилярні лімфовузли – що, де, як і коли?  (Федосов А.Е.)

03.12 (Пт)
● 09:00-10:00 Фізична реабілітація пацієнток з раком молочної залози (Рибак Н. 

О.)
● 10:00-11:00 Компресійна білизна для пацієнток після втручань на молочній 

залозі – види та принципи підбору (Рибак Н. О.)
● 11:00-12:00 Психологічна реабілітація пацієнток з раком молочної залози 

(Слабінська І.Е.)
● 15:30-16:30 Участь в міждисциплінарному мамологічному консиліумі

06.12 (Пн)
● 09:00-12:00 Підсумкове заняття


