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РОЗКЛАД ВИСТУПІВ

3
ПРЕКУРСИ 16 ТРАВНЯ

08:00-09:00

Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки

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

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

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

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

Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки

09:00-13:00

1 сесія та дискусійна панель «Профілактика плодових втрат»

09:00-09:30

Доповідь

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)
Iryna Tsikhanenka, к. мед. н., доцент кафедри ультразвукової діагностики
Білоруської національної академії післядипломної освіти,
лікар ультразвукової діагностики (Білорусь)
Luc De Catte, Професор материнсько-плодової медицини, голова
відділення пренатальної діагностики та фетальної медицини
в Університетському госпіталі м. Льовен (Бельгія)

09:30-10:00
10:00-10:30

Доповідь
онлайн
Доповідь

10:30-11:00

Доповідь

11:00-11:45

Маленька імплантація та великі
акушерські негаразди
Фетальна гемодинаміка та її оцінка
Критичний стан плода – що ми бачимо
і чого не бачимо?

Партнерська
доповідь

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

Сучасні стратегії та алгоритми пренатального скринінгу хромосомних аномалій та моногених синдромів плода

11:45-12:15

Доповідь

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

12:15-13:00

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

Водянка плода: як супроводжувати
вагітність?

13:00-14:00

Обідня перерва

14:00-17:00

2 сесія та дискусійна панель «Нестандартні рішення для нестандартних ситуацій»

14:00-15:30

Партнерська
доповідь

Fadi Mirza, доцент кафедри акушерства та гінекології
в American University of Beirut, Ад’юнкт Доцент з акушерства та гінекології
Коледжу лікарів та хірургів у Columbia University (Ліван)

Менеджмент загрози викидня –
що нового ?

15:30-16:00

Доповідь

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

Як уникнути мертвородження
у близнюків

16:00-16:45

Партнерська
доповідь

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

Особливості НІПТ при двійнях

16:45-17:00

Модеров. Віктор Ошовський, Вікторія Бадюк,
інтерв’ю Luc De Catte, Asma Khalil

17:00-18:40

3 сесія «Довколамедичні аспекти медицини»

17:00-17:40

Доповідь

17:40-18:10

Доповідь

18:10-18:40

Доповідь

Iryna Tsikhanenka, к. мед. н., доцент кафедри ультразвукової діагностики
Білоруської національної академії післядипломної освіти,
лікар ультразвукової діагностики (Білорусь)
Андрій МедГоблін, найпопулярніший медичний блогер України
Петро Чорноморець, к. біол. н., співавтор освітнього простору «Майбутні»,
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, практичний психолог,
популярний блогер

18:40-18:45

Урочисте завершення першого сесійного дня

18:45-21:00

Evening drink

Як розповідати пацієнтці
про складний діагноз у плода
Доказова медицина
в епоху постмодернізму
Стрес і антистресові заходи у побуті
українського народу
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РОЗКЛАД ВИСТУПІВ

ДЕНЬ ДРУГИЙ 18 ТРАВНЯ
08:0009:00
09:0012:00
09:00- Відео09:30 доповідь

09:30- Доповідь
10:00
10:00- Кейси
10:20

Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки
4 сесія та дискусійна панель «Пренатальний консиліум»
Eduard Gratacos, директор і професор
BCNatal – національного та міжнародного скерувального центру з материнсько-плодової
медицини у клінічній лікарні Sant Joan de Deu
Барселонського університету (Іспанія)
Asma Khalil, Професор акушерства
та материнсько-плодової медицини в
St George’s University Hospital, University
of London (Великобританія)

Ведення плодів із ЗРП
відповідно до стадій

Як адекватно оцінювати внутрішньоутробний ріст при двійнях
Обговорення випадків: близнюкове перетікання, загибель одного з плодів, синдром анеміїполіцитемії, синдром зворотньої
артеріальної перфузії, дискордантні за аномаліями плоди
ЗРП: камо грядеши?

10:20- Модер.
10:30 інтерв’ю

Asma Khalil, Віктор Ошовський

10:30- Парт11:10 нерська
доповідь

Maria Del Mar Gil Mira, професор акушерства та гінекології у Torrejon University
Hospital Fetal Medicine and Obstetrics/
Francisco de Vitoria University (Іспанія)

Сучасні підходи до ранньої діагностики великих плацентарних синдромів

11:10- Доповідь
11:30

Маргарита Ніколенко, д. мед. н., заступник директора Східноукраїнського спеціалізованого
центру медичної генетики та пренатальної діагностики, науковий директор МБЦ «Геном», викладач кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО ім. П. Л. Шупика (Україна)
Олена Сусідко, акушер-гінеколог, генетик,
сонолог «Центру Доктора Ніколаєва»,
м. Дніпро

Дворічний досвід раннього прогнозування плацентарної дисфункції
в рамках стандартних пренатальних скринінгів

11:30- Кейси
11:40

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

12:00- Парт12:30 нерська
доповідь

Валентина Квашенко, д. мед. н., проф.,
Нові підходи до лікування
акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог- та реабілітації пацієнток
ендокринолог, МЦ «Ilaya»; Інна Сапожак,
із дисплазією шийки матки
к. мед. н., акушер-гінеколог, репродуктолог,
гінеколог-ендокринолог, МЦ «Ilaya»

13:3016:50

5 сесія «Тонкощі перинатології»
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушергінеколог, спеціаліст із медицини плода,
консультант МЦ «Уніклініка», член правління Української асоціації доказової медицини (Україна)

«Омега-3»: як зберегти найцінніше

13:50- Доповідь
14:00

Олександра Балясна, ГО «Ранні пташки»

Презентація нац. проекту

14:00- Доповідь Вікторія Бадюк, к. мед. н., доц., завідувач
14:30
клініко-діагностичної лабораторії Клініки
генетики і репродукції «Вікторія» (Україна)

Діагностична «Одісея» пацієнтів
з маркерами генетичного
порушення у плода

14:30- Парт14:50 нерська
доповідь

Володимир Медведь, член-кор. НАМНУ,
д. мед. н., проф., зав. відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «ІПАГ НАМНУ»

Залізодефіцит і анемія як чинники
невиношування вагітності

14:50- Доповідь
15:20

Микола Веропотвелян, д. мед. н., директор Ненароджений пацієнт –
Міжобласного центру медичної генетики та прогноз і тактика ведення
пренатальної діагностики ім. П. М. Веропот- при різних аномаліях розвитку
веляна, заслужений лікар України (Україна)

15:20- Доповідь
15:50
15:50- Доповідь
16:20

Ганна Гребініченко, к. мед. н., фахівець відділення медицини плода ІПАГ (Україна)
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушергінеколог, спеціаліст із медицини плода,
консультант МЦ «Уніклініка», член правління Української асоціації доказової медицини (Україна)
Модератор: Віктор Ошовський

16:5017:00

Створення фотоархіву стандартних зрізів при УЗД
плода
у ІІ триместрі
Лекція

11:0012:30

Практичні заняття

Обідня перерва

13:30- Парт13:50 нерська
доповідь

16:20- Дискусія,
16:50 вільний
мікрофон

10:30- Ганна Гребі12:30 ніченко, к.
мед. н., фахівець відділення медици10:30- ни плода ІПАГ
11:00 (Україна)

Використання співвідношення
plgf/fms-sflt-1 у клінічній практиці:
клінічні спостереження

11:40- Дискусія
12:00

12:3013:30

Зала hands-on (за підтримки компанії RH)
36 місць

Ефективний менеджмент
вродженої діафрагмальної кили
Мало-, багатоводдя: розумні кроки
у правильний час

Урочисте завершення Профі-Лабу

Зала hands-on (за підтримки компанії RH)
65 місць
13:30- Ганна
15:30 Калінчук,
акушер-гіне13:30- колог, прена14:00 толог, лікар
УЗД МЦ “Уні14:00- клініка”
15:30

Раціональна
доплерографія
в акушерстві
Лекція
Практичні заняття

Зала hands-on (за підтримки компанії RH)
36 місць
15:30- Нелла Волик,
17:30 к. мед. н., каф.
пром. діагностики НМАПО
ім. П. Л. Шупи15:30- ка, ДУ “Інститут
16:00 ядерної медицини та пром.
16:00- діагностики
17:30 НАМНУ”

Розширена просівна ехо-оцінка анатомічних структур плода у ІІ триместрі
Лекція
Практичні
заняття

