ДЕНЬ ПЕРШИЙ 19 КВІТНЯ
14:00-14:30

Вітальна
промова

14:30-16:30
14:30-15:00

Доповідь

15:00-15:30

Доповідь

15:30-16:00

Доповідь

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-19:30
17:00-17:30

Дискусія

17:30-18:20
18:20-19:20
19:20-19:30
19:30-20:00

Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
Тетяна Тихомирова, видавець журналу «З турботою про Жінку»,
Промова з нагоди відкриття
Людмила Чуприна, шеф-редактор журналу «З турботою про Жінку»
1 сесія та дискусійна панель «Прості речі, що творять великі справи»
Zarko Alfirevic, проф. МПМ, директор акушерського відділу
Доказова медицина: керівництво для заУніверситетського госпіталю м. Ліверпуль (Велика Британія),
стосування
провідний консультант бази Cochrane
Володимир Медведь, член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф.,
Доказова медицина та клінічні практики:
невиправдані розбіжності.
зав. відділенням внутрішньої патології вагітних ГУ «ІПАГ НАМНУ»
Gerard Visser, проф. акушер. департаменту університетської клініки Утрехту
(Нідерланди). Очільник групи зі створення акушерc
протоколів FIGO

Назад до витоків: прості речі, що творять
великі справи

Модератор: Віктор Ошовський, к. мед. н., консультант МЦ «Уніклініка»
Перерва на каву
2 сесія та дискусійна панель «Вагітність високого перинатального ризику»
Доповідь
Gerard Visser, проф. акушер. департаменту університетської клініки
Пізня затримка росту
:
Утрехту (Нідерланди).
діагноз, моніторинг,
розродження
Професійне Kurt Hecher, Проф. МПМ, директор Університетського центру акушерства
Ведення багатоплодової вагітності
занурення
та пренатальної медицини, м. Гамбург (Німеччина), один із фундаторів
з оглядом на хоріонічність
медицини плода у світі
Сателіт
Запитання та відповіді
Урочисте завершення першого сесійного дня (хол зали “Атмосфера”)

ДЕНЬ ДРУГИЙ 20 КВІТНЯ
08:00-09:00
09:00-10:30
09:00-09:30 Доповідь
09:30-10:00

10:00-10:30
10:30-11:00
11.00-13:00
11:00-11:30
11:30-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:40
14:00-14:40
14:40-15:20
15:20-15:50
15:50-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-19:00
17:00-17:30
17:30-18:10
18:10-18:50
18:50-19:00
19:00-19:30

Ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
3 сесія та дискусійна панель «Генетика та акушерство: дотик спеціальностей»
Маргарита Ніколенко, д. мед. н., директор київської філії
Інвазивні обстеження в сучасну «геноммедико-біологічного центру «Геном»
ну» еру – показання, завдання, можливості й обмеження
Доповідь
Микола Веропотвелян, к. мед. н., заслужений лікар України, головний лікар
Гіпоплазія носової кістки: контраверсійні
питання консультування
Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики
ім. П. М. Веропотвеляна (м. Кривий Ріг)
Доповідь
Дмитро Микитенко, . мед. н., доц., зав. лабораторії
Особливості застосування та інтерпретамолекулярної діагностики клініки «Надія»
ції результатів молекулярно-генетичних
досліджень у різних клінічних ситуаціях
Перерва на каву
3 сесія та дискусійна панель «Генетика та акушерство: дотик спеціальностей»
Доповідь
Kypros Nikolaides, директор н.-досл. центру фетальної медицини RCOG,
Тема уточнюється
керівник Фонду медицини плода, Лондон (Великобританія)
Доповідь
Світлана Арбузова, член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., засл. лікар України,
едико-генетичне
Директор Східно-українського спеціалізованого центру медичної генетики та преконсультування:
натальної діагностики. Голова комісії з питань боротьби із лженаукою та фальсифікацією наукових досліджень при Президії НАМН України
Дискусія. Модератор: Маргарита Ніколенко
Обідня перерва
4 сесія та дискусійна панель «Інфекції та материнська патологія: плід у фокусі»
Доповідь
Karl Oliver Kagan, проф. департаменту гінекології та акушерства
Актуальні аспекти ведення ЦМВ-інфекції
Університету м. Тюбінген (Німеччина)
під час вагітності
Доповідь
Michael Brusilov, пров. спеціаліст відділення пренатальної УЗ діагностики
Ехоскопічні прояви внутрішньоутробних
медичного центру «Ichilov» (Тель-Авів, Ізраїль)
інфекцій
Модерова- Модератор: Інеса Сафонова, д. мед. н., доцент каф. променевої діагностики ХМАПО, лікар УЗД-відділення
не інтерв’ю КУЗО «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОКЛ з регіональним перинатальним центром
Доповідь
Maikе Manz, гол. лікар з акушерства та пренатальної медицини
Серцеві захворювання при вагітності
у клініці Helios у м. Гамбург, провідний європейський експерт з питань
(на що і коли звертати увагу, ведення,
впливу материнської патології на захворювання плода
терапія)
Доповідь
Рекламна доповідь
Перерва на каву
5 сесія та дискусійна панель «Серце плода у фокусі»
Доповідь
Рекламна доповідь
Доповідь
Michael Brusilov, пров. спеціаліст відділення пренатальної УЗ діагностики
Венозна система плода
медичного центру “Ichilov” (Тель-Авів, Ізраїль)
і синдром гетеротаксії
Доповідь
Luc De Catte, проф. МПМ, зав. відділенням пренатальної діагностики та медиАритмія плода: діагностика і терапія
цини плода Університетського госпіталю м. Льовен (Бельгія)
Запитання та відповіді
Завершення другого сесійного дня ( хол зали «Атмосфера»)

ДЕНЬ ТРЕТІЙ 21 КВІТНЯ
08:00-09:00
09:00-11:00
09:00-09:40 Професійне
занурення

Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
6 сесія «Пренатальний консиліум»
Микола Веропотвелян, Алла Бондаренко
Ненароджений пацієнт – прогноз і
тактика ведення при різних аномаліях
Міжобласн центр медичної генетики та пренатальної діагностики
розвитку
ім П. М. Веропотвеляна (м. Кривий Ріг)

09:40-10:20

Luc De Catte, проф. зав. відділенням пренатальної діагностики та
медицини плода Університетського госпіталю м. Льовен (Бельгія)
Рекламна доповідь
Перерва на каву
7 сесія «Акушерські аспекти медицини плода»
Kurt Hecher, Проф. МПМ, директор Університетського центру акушерства
та пренатальної медицини, м. Гамбург (Німеччина)

Роль допплерографії венозної протоки
у сучасній медицині плода та акушерстві

Maikе Manz, гол. лікар з акушерства та пренатальної медицини у клініці
Helios у м. Гамбург

рудне вигодовування: о має знати
кожен лікар, але не знає!

Обідня перерва
8 сесія «Передчасні пологи»
Zarko Alfirevic, проф. МПМ, директор акушерського відділу
Університетського госпіталю м. Ліверпуль (Велика Британія),

Індукція пологів:
показання та методологія

10:20-11:00
11:00-11:30
11:30-13:30
11:30-12:10
12:10-12:40

Професійне
занурення
Доповідь

Професійне
занурення
Доповідь

12:40-13:40 Сателіт
13:40-14:30
14:30-17:00
14:30-15:00 Доповідь
15:00-15:40

Професійне
занурення

Інеса Сафонова, д. мед. н., доцент каф. променевої діагностики ХМАПО,
лікар УЗД-відділення КУЗО «Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» ХОКЛ з регіональним перинатальним центром
Рекламна доповідь
Zarko Alfirevic, проф. МПМ, директор акушерського відділу
Університетського госпіталю м. Ліверпуль (Велика Британія),

15:40-16:10
16:10-16:40

Доповідь
Доповідь

16:40-17:00

Дискусія. Модератор: Віктор Ошовський, к. мед. н., консультант МЦ «Уніклініка»

Пухлини плода: прогноз та менеджмент

Роль ехографії в предикції, профілактиці
та менеджменті передчасних пологів: не
варто переоцінювати
Передчасні пологи:
що робимо, чого уникаємо

