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10:00 відкриття фахової школи
10:05 ДІАЛОГ ЕКСПЕРТІВ
ГРІЖИМАЛЬСЬКИЙ ЄВГЕН ТА ГОВСЄЄВ ДМИТРО
Знеболення в пологах
кандидат мед. наук, лікаранестезіолог, завідувач відділення
анестезіології пологового
будинку «Лелека», м. Київ

кандидат мед. наук, доцент кафедри
акушерства та гінекології ІПО НМУ
імені О.О. Богомольця, Директор КНП
"Київський міський пологовий
будинок № 5 (содоповідач Сокол І.)

10:40-10:50 питання-відповіді
10:50 Профілактика і лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у породіль
групи високого ризику з коморбідністю
Давидова Юлія Володимирівна, д.мед.н., професор, магістр державного управління,
керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ імені академіка
О.М. Лук'янової НАМН України», Київ, Україна

11:10-11:15 питання-відповіді
11:15 Оптимізація профілактики патології вагітності на прегравідарному етапі
Коньков Дмитро Геннадійович,
д.м.н., професор кафедри акушерства і гінекології №1 ВНМУ

11:35-11:40 питання-відповіді
11:40 Проблеми невиношування вагітності: що можна зробити?
Грищенко Ольга Валентинівна, доктор мед. наук, завідувач кафедри перинатології,
акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

12:00-12:05 питання-відповіді. Вікторина від
12:05 Рецидивуючий цистит - погляд нефролога
Кушніренко Стелла Вікторівна, доктор мед. наук, доцент кафедри нефрології і
нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

12:25-12:30 питання-відповіді
12:30 ЯК МОЖНА ПОЯСНИТИ нез'ясовне безпліддя?
Берестовий Олег Олександрович, кандидат мед. наук, лікар-акушер-гінеколог вищої
категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики клініки репродуктивної
медицини Materi Clinic, м. Київ

12:55-13:00 питання-відповіді
13:00 Раціональна терапія ВОЗМТ - істотний вплив на якість життя жінки
Грищенко Ольга Валентинівна, доктор мед. наук, завідувач кафедри перинатології,
акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

13:20-13:25 питання-відповіді
13:25 Аномальні маткові кровотечі місце гістероскопії. Розгляд теми та
відеодемонстрація
Медведєв Михайло Володимирович, доктор мед. наук, професор, головний лікар медичної
клініки «Клініка доктора Медведева», м. Дніпро

13:55-14:00 питання-відповіді

14:00 Оптимізація прегравідарної та гравідарної практики акушера гінеколога
Берестовий Олег Олександрович, кандидат мед. наук, лікар-акушер-гінеколог вищої
категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики клініки репродуктивної
медицини Materi Clinic, м. Київ

14:20-14:25 питання-відповіді
14:25 Інновації в підходах до менопаузальної гормональної терапії

Струк Тетяна Анатоліївна, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог-ендокринолог,
кандидат медичних наук, доцент кафедри перинатології, акушерства і гінекології ХМАПО

14:55-15:00 питання-відповіді
15:00 Постменопаузальний ОП: препарати кальцію та вітаміна Д у
сучасній стратегії профілактики та лікування
Коньков Дмитро Геннадійович, д.м.н., професор кафедри акушерства і гінекології №1 ВНМУ

15:20-15:25 питання-відповіді
15:25 Цистити у жінок. Погляд гінеколога

Медведєв Михайло Володимирович, доктор мед. наук, професор, головний лікар медичної
клініки «Клініка доктора Медведева», м. Дніпро

15:55-16:00 питання-відповіді
16:00 Очікувана масивна кровотеча в акушерстві. Як підготуватися?

Гріжимальський Євген Вікторович, кандидат мед. наук, лікар-анестезіолог, завідувач
відділення анестезіології пологового будинку «Лелека», м. Київ

16:20-16:25 питання-відповіді
16:30 Новітня методика органозберінаючої операції при інвазівній плацентації
ПРЕМ'ЄРА!
Відеодемонстрація новітної методики органозберінаючої операції при інвазівній плацентації.
Завдяки унікальній операції вітчизняних лікарів тепер є можливість дати жінці шанс на збереження органу,
повноцінне жіноче здоров’я та повторне материнство.
До Вашої уваги розбір і діскусїї:
1.Патогенетична основа, що призводить до масивної акушерської кровотечи у випадку PLACENTA PERCRETA
2. Новітня методика кесарського розтину при прорастанні плаценти, що дозволить уникнути гістеректомії
3.Техника проведення операції.
ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦІЮ, КОМЕНТУЄ ЇЇ ТА ВІДПОВІДАЄ НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ ГОВСЄЄВ Д.О.
РОЗІГРАШ ПРИЗІВ

за підтримки компаній:

