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фахова школа



Захід заплановано і буде проведено відповідно до вимог та стандартів
акредитаційної ради безперервної медичної освіти США (АССМЕ) 

ГК МедЕксперт акредитована акредитаційною радою по безперервній
медичній освіті організовувати та проводити освітні заходи на
міжнародному рівні в рамках безперервної медичної освіти.

ГК МедЕксперт забезпечить учасників заходу максимальною кількістю
міжнародних кредитів — 4 АМА PRA Category 1 Credits™. Учасники Фахової
школи отримають ту кількість міжнародних кредитів, яка відповідає часу їх
участі у заході (1 година = 1 кредит).

Цілі навчання

- краще орієнтуватись у представлених темах;
- застосувати дані на практиці;
- підвищити свою компетенцію;
- передати досвід колегам;
- надавати ефективну допомогу пацієнтам.

Аудиторія

Акредитація

акушери-гінекологи, неонатологи, фахівці УЗД діагностики,
репродуктологи, онкогінекологи, кардіологи, анестезіологи,
лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі медицини
невідкладних станів, хірурги

ОРГАНІЗАТОР СМЕ організатор



Гончарук Наталія Петрівна,
доктор мед. наук,лікар вищої
категоріїї, директор Київського
пологового будинку №1

Шунько Єлизавета Євгенівна,
доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри неонатології
НМАПО імені П.Л.Шупика, член-
кореспондент НАМН України, 
Заслужений діяч науки і техніки
України

Говсєєв Дмитро
Олександрович, доктор мед.
наук, доцент кафедри
акушерства та гінекології ІПО
НМУ імені О.О. Богомольця,
Директор КНП "Київський міський
пологовий будинок № 5, м. Київ

Галич Світлана Родіонівна,
доктор мед. наук, професор,
завідувачка кафедри
акушерства і гінекології ОМІ
МГУ, головний лікар з
акушерства та гінекології
медичноі компанії Into-Sana

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

10:00-10:10 Відкриття фахової школи, вступне слово модератора
Модерація заходу - Берестовий Владислав Олегович

12:00 Синдром полікистозних яєчників:
РЕПРОДУКТИВНИЙ погляд на питання
діагоностики та лікування

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

12:15-12:20 питання-відповіді

13:00 Ектопічні та ГЕТЕРОТОПІЧНІ
ВАГІТНОСТІ: диагностика і тактика

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

12:20 Лейоміома матки, її органозберігаюче
лікування та вагітність

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

12:55-13:00 питання-відповіді

13:20 Акушер-гінеколог і право: на що
звертати увагу?

Гревцова Радміла Юріївна,
медичний адвокат, кандидат юр.
наук, керуючий партнер
Юридичної компанії "Конкордія",
автор і ведуча Онлайн шкоди
медичного права Київського
медико-правового кластеру

13:45-13:55 питання-відповіді

11:50-12:00 Коментарі. Питання. Відповіді

13:55-14:00 перерва

13:15-13:20 питання-відповіді



15:00 Вульвовагінальний кандидоз: 
очевидні факти - неочевидні рішення

14:40 Сучасні аспекти антенатальної
охорони плода

Жабченко Ірина Анатоліївна,
доктор мед. наук, професор,
заслужений лікар України,
керівник відділення патології
вагітності та пологів ДУ«ІПАГ
імені академіка О.М. Лук’янової
НАМН України», м. Київ

15:20-15:25 питання-відповіді

14:00 Пролабіювання плідного міхура:
чекати чи діяти?

Говсєєв Дмитро
Олександрович, доктор мед.
наук, доцент кафедри
акушерства та гінекології ІПО
НМУ імені О.О. Богомольця,
Директор КНП "Київський міський
пологовий будинок № 5, м. Київ

14:15-14:20 питання-відповіді

14:20 Преконцепційна підготовка в умовах
вірусної пандемії: проміжні висновки

Галич Світлана Родіонівна,
доктор мед. наук, професор,
завідувачка кафедри
акушерства і гінекології ОМІ
МГУ, головний лікар з
акушерства та гінекології
медичноі компанії Into-Sana

Горбунова Ольга Володимирівна,
доктор мед. наук, зав. кафедри
акушерства, гінекології та
перинатології НМАПО імені П. Л.
Шупика, лікар-організатор вищої
категорії, лікар-акушер-гінеколог
вищої категорії

14:55-15:00 питання-відповіді

15:25 Нові або стародавні горизонти
лікування дружнього і стабільного
ендометріозу

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

15:40-15:45 питання-відповіді

15:45 Вагітність, стрес, висипка на шкірі -
алгоритм дій гінеколога

Анфілова Марина Родіонівна,
доктор мед. наук, професор,
Президент Української академії
дерматовенерології,
універсальна дерматологічна
клініка Euroderm

16:00-16:05 питання-відповіді

14:00-19:00 
 

PROMOTIONAL TIME

14:35-14:40 питання-відповіді

16:05 АМК у жінок на прегравідарному 
етапі

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

16:20-16:25 питання-відповіді

16:25 "Залiзна" логiка жіночого здоров'я

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



17:45 Диференціальна діагностика між ІМС і
гіперреактивним сечовим міхуром

17:25 Сучасні підходи до лікування 
інфекцій нижніх сечових шляхів

Кушніренко Стелла Вікторівна,
доктор мед. наук, доцент
кафедри нефрології і нирково-
замісної терапії НМАПО імені
П.Л. Шупика, м. Київ

18:05-18:10 питання-відповіді

16:40 Гармонія гормонів в житті жінки

Юзько Олександр Михайлович,
професор, завідувач кафедри та
проректор БДМУ, президент
УАРМ

17:00-17:05 питання-відповіді

Щукін Дмитро Володимирович, доктор
мед. наук. Професор Міжнародного
медичного університету, професор
Харківського національного медичного
університету. Лікар уролог вищої категорії.
Завідувач урологічного відділення
Харківського обласного центру урології і
нефрології ім В.І.Шаповала

17:40-17:45 питання-відповіді

17:05 Гiперпролiферативний синдром в
гiнеколoгii. Прiоритетнi пiдходи до
вирiшення проблеми

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

18:10 Доцільність компенсації дефіциту
вітаміну Д3 на етапах прегравідарної
підготовки в сучасних умовах

Горбунова Ольга Володимирівна,
доктор мед. наук, зав. кафедри
акушерства, гінекології та
перинатології НМАПО імені П. Л.
Шупика, лікар-організатор вищої
категорії, лікар-акушер-гінеколог
вищої категорії

18:30-18:35 питання-відповіді

18:35 Сучасні підходи до хірургічного
лікування дисплазії шийки матки

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

18:50-18:55 питання-відповіді

19:00 завершення фахової школи



За підтримки компаній:


