ПРЕКУРСИ 16 ТРАВНЯ
08:00-09:00
09:00-13:00
09:00-09:45
09:45-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-14:00
14:00-18:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-18:00

Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
Прекурс Luc De Catte
Часті плодові інфекції та ультразвукова візуалізація
Дефекти черевної стінки: як зменшити ризики для матері і дитини
Патологічний серцевий ритм плода: адекватний супровід вагітності
Пухлини плода: стратегія і тактика
Новоутворення грудної клітини: раціональні кроки та консультування
Обідня перерва для учасників двох майстер-класів
Реєстрація учасників прекурсу Маргарити Ніколенко
Прекурс Маргарити Ніколенко
Класичний пренатальний скринінг – 10 причин «За» і 5 причин «Проти»
Трактовка результатів пренатальних скринінгових обстежень – як вибрати правильний алгоритм
Про що, окрім хромосомної патології, можуть свідчити змінені рівні біохімічних маркерів – коли варто турбуватися
Кожна вагітність має різну потребу в скринінгових та діагностичних тестах – як знайти розумний баланс
НІПТ для «чайників» у питаннях і відповідях
Прогнозування перинатальних ускладнень у рамках класичних пренатальних обстежень I та II триместрів – питання на часі
Генетика в акушерстві та пренатальній діагностиці – вдале партнерство

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 17 ТРАВНЯ
08:00-09:00
09:00-10:30
09:00-09:30
09:30-10:00

Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
Доповідь

1 сесія «Профілактика плодових втрат»
Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, завідувач відділення лікування неплідності та Центру лікування невиношування вагітності клініки ISIDA (Україна)
Simcha Yagel, керівник акушерсько-гінекологічного відділення
Hadassah Medical Centres, Єрусалим (Ізраїль)
Ірина Тихоненко, к. мед. н., доцент кафедри ультразвукової діагностики
Білоруської національної академії післядипломної освіти,
лікар ультразвукової діагностики (Білорусь)

Маленька імплантація та великі
акушерські негаразди
Фетальна гемодинаміка та її оцінка

10:00-10:30

Онлайндоповідь
Доповідь

10.30-12:00
10:30-11:00

Доповідь

2 сесія та дискусійна панель «Стандарти нестандартних ситуацій»
Luc De Catte, професор материнсько-плодової медицини, голова
Водянка плода: як вести?
відділення пренатальної діагностики та фетальної медицини
в Університетському госпіталі м. Льовен (Бельгія)

11:00-11:45

Партнерська
доповідь

Микола Веропотвелян, д. мед. н., директор Міжобласного центру
медичної генетики та пренатальної діагностики ім. П. М. Веропотвеляна,
заслужений лікар України (Україна)

11:45-12:00

Дискусія. Модератор Віктор Ошовський. Учасники: Luc De Catte, Микола Веропотвелян

12:00-13:00
13:00-17:15
13:00-14:30

Партнерська доповідь
Доповідь

15:00-15:30

Доповідь

15:30-16:00

Онлайндоповідь
Доповідь

16:30-17:15

Партнерська доповідь

17:15-19:10
17:15-17:55

Доповідь

17:55-18:25

Доповідь

18:25-18:55

Доповідь

19:10-22:00

Сучасні алгоритми НІПТ в кейсах

Обідня перерва

14:30-15:00

16:00-16:30

Критичний стан плода – що ми бачимо
і чого не бачимо?

3 сесія та дискусійна панель «Пренатологія та генетика: дотик спеціальностей»
Fadi Mirza, доцент кафедри акушерства та гінекології
Менеджмент загрози викидня –
в American University of Beirut, Ад’юнкт Доцент з акушерства та гінекології
що нового ?
Коледжу лікарів та хірургів у Columbia University (Ліван)
Asma Khalil, Професор акушерства та материнсько-плодової медицини
у St. George’s University Hospital (University of London, Великобританія)
Вікторія Бадюк, к. мед. н., доцент, завідувач клініко-діагностичної лабораторії
Клініки генетики і репродукції «Вікторія» (Україна)

Як уникнути мертвонародження
у близнюків
Діагностична одіссея пацієнтів з маркерами генетичного порушення у плода

Luc De Catte, професор материнсько-плодової медицини, голова
відділення пренатальної діагностики та фетальної медицини
в Університетському госпіталі м. Льовен (Бельгія)

Кістозні структури в мозку плода:
що обумовлює нашу тактику

Вікторія Бадюк, к. мед. н., доцент, завідувач клініко-діагностичної лабораторії
Клініки генетики і репродукції «Вікторія» (Україна)

Особливості НІПТ при двійнях

4 сесія та дискусійна панель «Довколамедичні аспекти медицини»
Ірина Тихоненко, к. мед. н., доцент кафедри ультразвукової діагностики
Як розповідати пацієнтці
Білоруської національної академії післядипломної освіти,
про складний діагноз у плода
лікар ультразвукової діагностики (Білорусь)
Андрій МедГоблін, найпопулярніший медичний блогер України
Доказова медицина
в епоху постмодернізму
Петро Чорноморець, к. біол. н., співавтор освітнього простору «Майбутні»,
Лікар теж людина.
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Стрес, вигорання і катехоламіни
Фуршет, приємна музика, networking

ДЕНЬ ДРУГИЙ 18 ТРАВНЯ
08:00-09:00
09:00-11:40
09:00-09:40 Онлайндоповідь
09:40-10:10 Кейси

10:10-10:40 Доповідь

Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
5 сесія та дискусійна панель «Пренатальний консиліум»
Eduard Gratacos, директор і професор BCNatal – національного
Ведення плодів із ЗРП
та міжнародного скерувального центру з материнсько-плодової медицини
відповідно до стадій
у клінічній лікарні Sant Joan de Deu Барселонського університету (Іспанія)
Asma Khalil, професор акушерства та материнсько-плодової медицини
Обговорення випадків: близнюкове перетіу St. George’s University Hospital (University of London, Великобританія)
кання, загибель одного з плодів, синдром
анемії-поліцитемії, синдром зворотньої артеріальної перфузії, дискордантні за аномаліями плоди
Маргарита Ніколенко, д. мед. н., заступник директора Східноукраїнського
Дворічний досвід раннього прогнозуванспеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики, на- ня плацентарної дисфункції в рамках стануковий директор МБЦ «Геном», викладач кафедри акушерства, гінекології
дартних пренатальних скринінгів
та перинатології НМАПО ім. П. Л. Шупика (Україна)

10:40-11:20 Партнерська Maria Del Mar Gil Mira, професор акушерства та гінекології
доповідь
у Torrejon University Hospital Fetal Medicine and Obstetrics/
Francisco de Vitoria University (Іспанія)
11:20-11:40 Дискусія

Модератор Віктор Ошовський.
Учасники – Маргарита Ніколенко, Maria Del Mar Gil Mira

11:40-13:10
11:40-12:10 Доповідь

6 сесія «Акушерські аспекти медицини плода»
Asma Khalil, професор акушерства та материнсько-плодової медицини в St.
George’s University Hospital (University of London, Великобританія)
Микола Веропотвелян, д. мед. н., директор Міжобласного центру
медичної генетики та пренатальної діагностики ім. П. М. Веропотвеляна,
заслужений лікар України (Україна)

12:10-12:40 Доповідь

Сучасні підходи до ранньої діагностики великих плацентарних синдромів

Домашній моніторинг гіпертонії
під час вагітності
Ненароджений пацієнт – прогноз і тактика
ведення при різних аномаліях розвитку

12:40-13:10 Партнерська
доповідь
13:10-14:00

Обідня перерва

14:00-16:55

7 сесія «Тонкощі перинатології»

14:00-14:20 Партнерська Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст із медицини плодоповідь
да, консультант медичного центру «Уніклініка», член правління Української
асоціації доказової медицини (Україна)

«Омега-3» очима акушер-гінеколога

14.20-14.50 Доповідь

Asma Khalil, професор акушерства та материнсько-плодової медицини в St
George’s University Hospital (University of London, Великобританія)

Як адекватно оцінювати
внутрішньоутробний ріст при двійнях

Ганна Гребініченко, к. мед. н., фахівець відділення медицини плода ІПАГ
(Україна)
Дмитро Добрянський, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії №2
ЛНМУ ім. Данила Галицького (Україна)
Олександра Балясна, ГО «Ранні пташки»
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст із медицини плода, консультант медичного центру «Уніклініка», член правління Української
асоціації доказової медицини (Україна)

Ефективний менеджмент вродженої
діафрагмальної кили
Профілактика ускладнень
у особливих новонароджених
Презентація національного проекту
Мало-, багатоводдя: розумні кроки у правильний час

14:50- 15:10 Партнерська
доповідь
15:10-15:40 Доповідь
15:40-16:10 Доповідь
16:10-16:25 Доповідь
16:25-16:55 Доповідь

16:55-17:05

Урочисте завершення другого сесійного дня (хол зали «Атмосфера»)

