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Дніпро+вся Україна



Берестовий Олег Олександрович, кандидат мед. наук, лікар-акушер-
гінеколог вищої категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової
діагностики клініки репродуктивної медицини Materi Clinic, м. Київ

11:00 Як пояснити нез’ясоване безпліддя

11:25-11:30 питання-відповіді

Катерина Сояк, лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з
інфекційного контролю (NEGIC), завідувачки відділу оцінки ризиків та інфекційного
контролю НДСЛ “ОХМАТДИТ” 

10:00 відкриття фахової школи
10:05 Хід пандемії COVID-19

10:25-10:30 питання-відповіді

Россоха Зоя Іванівна, к.м.н., директор Державного закладу «Референс-центр з молекулярної
діагностики Міністерства охорони здоров’я України», фахівець у галузі медичної та
лабораторної генетики

10:30 COVID-19. Персональні очікування

10:45-10:50 питання-відповіді

Катерина Сояк, лікарка-епідеміолог
Національної експертної групи з інфекційного
контролю (NEGIC), завідувачки відділу оцінки
ризиків та інфекційного контролю НДСЛ
“ОХМАТДИТ” 

Россоха Зоя Іванівна, к.м.н., директор
Державного закладу «Референс-центр з
молекулярної діагностики Міністерства
охорони здоров’я України», фахівець у
галузі медичної та лабораторної генетики

10:50-11:00 Дискусія

Россоха Зоя Іванівна, к.м.н., директор Державного закладу «Референс-центр з молекулярної
діагностики Міністерства охорони здоров’я України», фахівець у галузі медичної та
лабораторної генетики

11:30 Множинний дефіцит нутрієнтів. Генетична схільність чи спосіб життя?

11:50-11:55 питання-відповіді

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

11:55 Ведення пацієнток з СПКЯ в епоху ковіда. Психо-адаптаційні і метаболічні
паралелі

12:15-12:20 питання-відповіді

Кондратюк Валентина Костянтинівна, доктор медичних наук, професор НМАПО 
імені П.Л. Шупика, ДУ «І ПАГ імені академіка. О.М. Лук’янової НАМН України»

12:20 Сучаснi пiдходи до дiагностики та лiкування гiперпролiферативних
захворювань в гiнекологiчнiй практицi

12:40-12:45 питання-відповіді

13:20-13:30 питання-відповіді

12:45 ДІАЛОГ ЕКСПЕРТІВ  
МИХАЙЛО МЕДВЕДЄВ  І МАРИНА АНФІЛОВА 

Вульвовагініти у жінок

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

Анфілова Марина Родіонівна,
д.м.н., професор, Президент
Української академії
дерматовенерології,
універсальна дерматологічна
клініка Euroderm



Берестовий Олег Олександрович, кандидат мед. наук, лікар-акушер-
гінеколог вищої категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової
діагностики клініки репродуктивної медицини Materi Clinic, м. Київ

14:15 Нові-стародавні обрії поліпшення жіночого здоров’я

14:35-14:40 питання-відповіді

Грищенко Ольга Валентинівна, доктор мед. наук, завідувач кафедри
перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії
післядипломної освіти, м. Харків

15:05 Запальні захворювання органів малого тазу

15:25-15:30 питання-відповіді

Стрелко Галина Володимирівна,  д. м. н., головний лікар, лікар акушер-
гінеколог вищої категорії, репродуктолог клініки «Айвімед Родинне Джерело»

16:45 Зниження фертильності, пов’язане з віком жінки

17:05-17:10 питання-відповіді

Демишева Інна Володимирівна, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог-
ендокринолог, маммолог, лікар УЗ-діагностики, головний лікар клінікі "Алоє Плюс", м.Київ

15:30 Баквагіноз - сучасний погляд на проблему

15:50-15:55 питання-відповіді

16:15-16:20 питання-відповіді. Вікторина від

Грищенко Ольга Валентинівна, доктор мед. наук, завідувач кафедри перинатології,
акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

15:55 Проблеми невиношування вагітності: що можна зробити?

16:40-16:45 питання-відповіді. 

Геник Наталія Іванівна, професор, зав. каф. акушерства та гінекології НМУ 
м.Івано-Франківськ

16:20 Здоров'я майбутньої дитини: від планування до лактації

Кушніренко Стелла Вікторівна,  доктор мед. наук, доцент кафедри нефрології
інирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

14:40 Рецидивуючий цистит - погляд нефролога

15:00-15:05 питання-відповіді

Анфілова Марина Родіонівна, д.м.н., професор, Президент Української
академії дерматовенерології, універсальна дерматологічна клініка Euroderm

13:30 Генітальний свербіж у практиці гінеколога: диференційна діагностика та
можливості профілактики

13:45-13:50 питання-відповіді

Грищенко Ольга Валентинівна, доктор мед. наук, завідувач кафедри перинатології,
акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

13:50 Сучасні формули заліза в схемах лікування анемій: в чому відмінність від
традиційних форм?

14:10-14:15 питання-відповіді



Коньков Дмитро Геннадійович, д.м.н., професор кафедри акушерства і гінекології №1 ВНМУ

18:05 Постменопаузальний ОП: препарати кальцію  та вітаміна Д у
сучасній стратегії профілактики та лікування

18:25-18:30 питання-відповіді

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

17:10 Аномальні маткові кровотечі місце гістероскопії. Розгляд теми та
відеодемонстрація

17:30-17:40 питання-відповіді

Берестовий Олег Олександрович, кандидат мед. наук, лікар-акушер-гінеколог вищої
категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики клініки репродуктивної
медицини Materi Clinic, м. Київ

17:40 Вплив кесарьского розтину на плідність у майбутньому. Розгляд теми та
відеодемонстрація

18:00-18:05 питання-відповіді

за підтримки компаній:

18:30 розіграш пульсоксиметрів


