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зал 1
10:00 - 10:10 Відкриття фахової школи 

Модератор: Берестовий Олег Олександрович
 лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, лікар-репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики 

клініки репродуктивної медицини Materi Clinic, м. Київ, к.м.н.

Перинатальна депресія - "голка" в психоемоційному
стані

10:10-10:30

Говсєєв Дмитро Олександрович,
лікар акушер-гінеколог, директор КНП "Київський міський пологовий будинок №5", професор
кафедри акушерства і гінекології ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, д.м.н.

10:35-10:55 Сучасні аспекти антенатальної охорони плода: шкідливі
звички під час вагітності

Горбунова Ольга Володимирівна, 
лікар акушер-гінеколог, завідувачка кафедри акушерства, гінекології та
перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор, д.м.н.

11:00-11:25 Зрозумілий фолікулогенез

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

11:35-11:55 Роль дуальної терапії в профілактиці акушерських та
перинатальних ускладнень при порушеннях мікробіоценозу

Давидова Юлія Володимирівна,
лікар акушер-гінеколог, заслужений діяч науки і техніки України, експерт комітету з біоетики
ради Європи, керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ«ІПАГ
імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», професор, д.м.н.

12:00-12:20 Рецидивуючі інфекції сечової системи доказова база

Кушніренко Стелла Вікторівна,
лікар нефролог, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, НУОЗ України імені
П.Л. Шупика, д.м.н.

12:25-12:40 Холістичний підхід до ведення вагітних високого ризику
в післяопераційному періоді.

Давидова Юлія Володимирівна,
лікар акушер-гінеколог, заслужений діяч науки і техніки України, експерт комітету з біоетики
ради Європи, керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ«ІПАГ
імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», професор, д.м.н.



12:45-13:05

Грищенко Ольга Валентинівна,
лікар акушер-гінеколог, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології ХМАПО,
професор, д.м.н.заслужений діяч науки і техніки України.

13:10-13:30 Хронічний ендометрит: лікувати чи ні?

13:35-13:55 Молочна залоза в контексті дисгормональної патології.
Пошук золотого перетину

Струк Тетяна Анатоліївна,
лікар акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, доцент кафедри перинатології, акушерства
і гінекології ХМАПО, к.м.н.

14:00-14:20 Перинатальні впливи ферродефіциту: клінічні прояви
та шляхи профілактики
Жабченко Ірина Анатоліївна, 
лікар акушер-гінеколог,  керівник відділення патології вагітності та пологів ДУ«ІПАГ імені
академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, професор,  д.м.н. заслужений лікар
України.

14:25-14:50 Мискові болі - міфи та реальність 

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

14:55-15:15 Сучасні підходи до діагностики ти лікування АМК

Медведєв Михайло Володимирович,
лікар акушер-гінеколог, головний лікар медичної клініки «Клініка доктора Медведева», 
м. Дніпро, професор,  д.м.н.

Кондратюк Валентина Костянтинівна, 
лікар акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ
України імені П.Л. Шупика, д.м.н.

15:20-15:45 Глибокий інфільтративний ендометріоз: сучасний
підхід з розглядом клінічних кейсів

Медведєв Михайло Володимирович,
лікар акушер-гінеколог, головний лікар медичної клініки «Клініка доктора Медведева», 
м. Дніпро, професор,  д.м.н.

 16:00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ 1 ЗАЛУ

Невиношування вагітності - де є резерв?



12:10-12:30

Мультидисциплінарний погляд 
на репродуктивні проблеми 
при ожирінні у жінок

Жабченко Ірина Анатоліївна, 
лікар акушер-гінеколог, керівник відділення патології вагітності та
пологів ДУ«ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», 
м. Київ , професор,  д.м.н, заслужений лікар України.

12:30-12:50
Вага та безпліддя

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

12:50-13:10

Негативні наслідки
метаболічного синдрому
на прегестаційному та
гестаційному етапах

Жердьова Надія Миколаївна, 
завідувач відділом діагностики та
лікування метаболічних захворювань
ЦІМТ НАН України, проф.кафедри
діабетології НУОЗ ім. П.Л. Шупика,
д.м.н.

13:10-13:30 Коментарі, відповіді, роз’яснення експертів

13:35-13:55

Кушніренко Стелла Вікторівна,
лікар нефролог, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, НУОЗ України імені
П.Л. Шупика, д.м.н.

Гострий цистит або симптоматична інфекція сечової
системи

12:10 
Дискусійна тема:
Ендокринологічні розлади в акушерстві та гінекології

зал 2
12:00 - 12:05 Привітальне слово 

Модератор: Спічак Катерина Олегівна
лікар акушер-гінеколог КНП "КМПБ №5"

14:00-14:20

Грищенко Ольга Валентинівна,
лікар акушер-гінеколог, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології
ХМАПО, професор, д.м.н.заслужений діяч науки і техніки України.

Хронічний вульвовагініт. Стара проблема - ще один
погляд



14:25-14:45 Метаболічні порушення при СПКЯ. Роль вітаміну Д
в корекції порушень

Онищук Оксана Дмитрівна, 
лікар гінеколог-репродуктолог, клініка IVMED Родинне джерело, м.Київ, к.м.н.

14:50-15:10 Печінка - центральний регулятор біо доступності
стероідних гормонів. Альтернативні методи корекції
їх метаболізму
Струк Тетяна Анатоліївна,
лікар акушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, доцент кафедри перинатології,
акушерства і гінекології ХМАПО, к.м.н.

15:15-15:35 Відновлення гормонального балансу при
гіперандрогенних станах

Романенко Тамара Григорівна,
лікар акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства і гінекології НУОЗ України імені
П.Л. Шупика, д.м.н.

15:40-16:00

16:05-16:35 Хірургічне лікування дисплазії шийки матки.
Оптимізація ведення після операції

16:45-17:05

Медведєв Михайло Володимирович,
лікар акушер-гінеколог, головний лікар медичної клініки «Клініка доктора Медведева», 
м. Дніпро, професор, д.м.н.

*Доповідь не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я*

Йододефіцитні стани і вагітність. Заходи
профілактики"*

Романенко Тамара Григорівна,
лікар акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства і гінекології НУОЗ України імені
П.Л. Шупика, д.м.н.

Питання відновлення репродуктивної функції
жінки при синдромі полікістозу яєчників

Резніченко Галина Іванівна, 
лікар акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України», д.м.н.

 17:05 -17:25 - ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ФАХОВОЇ ШКОЛИ

*Доповідь не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.   Бали
нараховуються виключно за освітню (наукову) частину заходу. Перелік доповідей, що не є підставою для нарахування балів, зазначені у програмі заходу.



за підтримки компаній:


