
ПРЕС-РЕЛІЗ 

ІІ Міжнародної наукової конференції  

«Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми»  

 

21-22 листопада 2019 р. о 9.00 

У Великому конференц-залі Національної академії наук України 

(м. Київ, вул. Володимирська, 55) 
відбудеться ІІ Міжнародна наукова конференція  

«Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» 

«Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem» 

 

Ініціатором проведення та організатором конференції виступає Інститут 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН 

України, для якого проблема «взаємодія пухлини та організму» є пріоритетною ще з 

часу створення установи (1960 р.). 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Tumor and Host: Novel Aspects of Old 

Problem» присвячена 25-й річниці членства Інституту в Організації європейських 

інститутів раку (OECI) та 120-річчю від дня народження видатного вітчизняного 

патофізіолога-онколога академіка Ростислава Євгеновича Кавецького. Саме 

засновником Інституту академіком Р.Є. Кавецьким була сформульована концепція 

комунікації пухлини та організму.  

Основні наукові напрями конференції відображають комплекс найбільш 

актуальних проблем сучасної експериментальної та клінічної онкології: молекулярна 

та клітинна патобіологія, метаболічні особливості пухлини та організму, 

мікрооточення пухлини, профілактика і терапія раку. 

До програми конференції включені доповіді, присвячені питанням ранньої і 

диференційної діагностики новоутворень, визначенню агресивних форм раку. Значна 

увага буде приділена проблемам лікування онкологічних хворих: особливості біо- і 

хіміотерапії, первинна і набута резистентність новоутворень і, безумовно, 

персоналізований підхід при виборі схем і комбінацій терапевтичних засобів.  

В рамках конференції за ініціативи представників OECI буде проведено круглий 

стіл «Шляхи імплементації стандартів ЄС персоналізованої діагностики і лікування 

онкологічних хворих в Україні» за участю провідних онкологів країни, де планується 

розглянути питання щодо удосконалення онкологічної допомоги населенню України, 

впровадження європейських стандартів персоналізованого лікування хворих на рак. 

У конференції братимуть участь відомі онкологи з провідних країн світу та 

України. 

Ключові лекції будуть представлені директором OECI, професором Claudio 

Lombardo (Брюсcель, Бельгія); директором ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 

академіком НАН України Василем Чехуном (Київ, Україна); членом правління OECI, 

керівником робочої групи OECI з біобанкінгу та молекулярної патобіології, 

професором Університету Трієсту Georgio Stanta (Трієст, Італія) та ін.. 

За матеріалами конференції видано спеціалізований тематичний номер 

міжнародного наукового журналу “Experimental Оncology”.  

Програму конференції та додаткову інформацію можна отримати на 

офіційному сайті Інституту за посиланням: http://iepor.org.ua/conferences/tumor-host-2019.html . 

 

Інформацію підготовлено Інститутом експериментальної патології,  

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 

тел. для довідок (066) 405 41 94, 044 259 02 71, Шкатула Поліна Михайлівна 

http://iepor.org.ua/conferences/tumor-host-2019.html

