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Учасники отримають національний сертифікат вагою в 10 балів на підставі наказу  
МОЗ України  від 19.01.2021 №74 "Про затвердження змін до деяких 

наказів Міністерства охорони здоров'я України.
 

01.06.2021 всім зареєстрованим учасникам, які заповнять анкету зворотнього зв'язку та
наберуть більше ніж 75% правильних відповідей надійде інформація щодо завантаження

сертифіката.
 

Група компаній МедЕксперт — єдиний провайдер по безперервній медичній освіті,
акредитований АССМЕ (Американська акредитаційна рада з безперервної медичної освіти) 

в Східній Європі і країнах СНД.
 
 
 
 

Цілі навчання

- формування здатності застосовувати набуті знання та
навички, розуміння сутності загальної, професійної та
практичної підготовки для вирішення типових завдань 
у діяльності лікаря;
- можливість обміну практичним та клінічним досвідом
з колегами;
- підвищення якості медичної допомоги пацієнтам;

Аудиторія

Акредитація

акушери-гінекологи, анестезіологи,
репродуктологи, лікарі УЗД

 ОРГАНІЗАТОРИ:

національна



Говсєєв Дмитро, 
лікар-акушер-гінеколог, директор КНП

"Київського міського пологового будинку №5", 
 д.м.н, професор кафедри акушерства і

гінекології ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, 
 м. Київ

10.00 - 10.10 ВІДКРИТТЯ ФАХОВОЇ ШКОЛИ
Модерація заходу - Мартич Андрій

Коментарі, відповіді, роз’яснення експертів

Макарчук Оксана, 
д.м.н, професор, 

завідувачка кафедри акушерства і гінекології
післядипломної освіти Івано-Франківського

Національного медичного університету

Дискусійна тема
Домашні пологи: PRO et CONTRA 

Олена Костюк,
к.м.н., доцент кафедри неонатології

Національного університету охорони
здоров'я України ім.П. Л. Шупика, 

лікар-неонатолог

Рудченко Світлана,
координатор проекту 

«Домашні пологи під захистом
пологового будинку» , доула,

пренатальний психолог і реабілітолог
 

Гріжимальський Євген, 
к.м.н., лікар-анестезіолог,

завідувач відділення
анестезіології пологового
будинку «Лелека», м. Київ

11.50 - 12.05

ЗАЛ 1

Сучасні принципи вибору мікронутрієнтів до, під час вагітності 
та в післяпологовому періоді*.

12.30-12.50

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

Q&A

 Клінічна ембріологія: ЕМБРІОСКОПІЯ.12.05-12.25

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

Q&A

лікар-акушер-гінеколог КНП "Київський міський пологовий будинок №5"

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

10:10



12.55 -13.15

12.45
13.00

13.45 - 14.05

Q&A

Q&A

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

Лікування дружнього і стабільного ендометріозу. 
Стародавні витоки - нові обрії.

Сучасні підходи до хірургічного лікування дисплазії шийки 
матки.

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

14.05 -14:30

15.00 -15.15
Q&A

Біоценоз піхви та сучасні підходи до корекції вагінальних
дисбіозів

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

14:35 -14.55
Q&A

Менеджмент запальних захворювань.

Бобрицька Вікторія Володимирівна 
к.м.н., доцент кафедри перинатології, акушерства та 
гінекології ХМАПО

Q&A

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

Доброякісна патологія молочної  залози очами гінеколога.

Q&A
Рецидивуюча інфекція сечової системи - варіабельність 
тактики лікаря.

Кушніренко Стелла Вікторівна,
д.м.н., доцент кафедри нефрології і  нирковозамісної терапії 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

13.20 -13.40



15.45-16.10
Q&A

Мискові болі - міфи і реальність.

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

Q&A
Гiперпролiферативний синдром та репродуктивне
здоров'я жінки. Терапевтичні можливості. Ефективність.
Безпечність. Онкоризики.

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

16.15-16.35

17.00- 17:15

12:10-12.40

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

Вагітність в епоху «тихих пандемій»*.
Q&A

 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ФАХОВОЇ ШКОЛИ

Q&A
15.20-15.40 Роль вітаміну Д у збереженні здоров'я та репродуктивного

потенціалу жінок.

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

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

16.40 -16.55
Q&A

Вагітність, стрес, висипка на шкірі - алгоритм дій гінеколога.

*доповідь підготовлена за підтримки компанії DR.Reddy`s

12.00 - 12.10 ВІДКРИТТЯ ФАХОВОЇ ШКОЛИ
Модерація заходу - Берестовий ВладиславЗАЛ 2

лікар-акушер-гінеколог КНП "Київський міський пологовий будинок №5"



12.45 -13:05
Q&A

Гріжимальський Євген Вікторович, 
к.м.н., лікар-анестезіолог, завідувач відділення анестезіології 
пологового будинку «Лелека», м. Київ

Очікувана масивна кровотеча в акушерстві. 
Як підготуватися?

www.med-expert.com.14.15-14.40

13.40 - 14.00

Q&A
Сучасні аспекти антенатальної охорони плода.

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

Q&A

Заболотнов Віталій Олександрович,
д.м.н., професор, завідувач кафедри "Сестринська справа" 
Житомирського медичного інституту, лікар-акушер-гінеколог

13:20 - 13.35

Кращі практики в області невиношування.

13.10-13.15
Q&A

Випадок успішної гістероскопічної метропластики у 
пацієнтки з синдромом Ашермана та безпліддям після 
відкритої операції Штрасмана в анамнезі.

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

Лигирда Наталія Федорівна, 

к.м.н., лікар онкогінеколог, лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД,
провідний науковий співробітник відділення онкогінекології
Національного інституту раку, керівник центру кольпоскопії LyNa

Q&A
14:05- 14.30 Кольпоскопія норма у вагітних.



14.40-15.05 Преконцепційне консультування жінок з 
інфекційно-запальними захворюваннями.
Давидова Юлія Володимирівна
д.м.н., професор, магістр державного управління, керівник відділу
акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ імені
академіка О.М. Лук'янової НАМН України»

Хронічний ендометрит: де ми зараз?
Медведєв Михайло Володимирович,
д.м.н, професор, головний лікар медичної клініки «Клініка доктора
Медведева», м. Дніпро

15.10-15.35

15.35 -15.55 Периопераційна реабілітація в групі вагітних 
високого ризику, 
Давидова Юлія Володимирівна,

Майстер-клас

Щукін Дмитро Володимирович, д.м.н., професор ХНМУ, лікар
уролог, завідувач урологічного відділення Харківського обласного
клінічного центру урології і нефрології ім В.І.Шаповала

16.00-16.20
Q&A

Сучасні підходи до лікування інфекцій
нижніх сечових шляхів.

16.25 -16.45
Q&A

Комплексний підхід корекції дисгормональних станів 
на тлі інсулінорезистентності та НАЖХП.

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

16.50 - 17.10
Q&A

Залізодефіцит та залізодефіцитна анемія. Сучасний 
погляд на проблему. Пріоритетні напрямки вирішення.

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

 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ФАХОВОЇ ШКОЛИ17.20 

д.м.н., професор, магістр державного управління, керівник відділу
акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ імені
академіка О.М. Лук'янової НАМН України»



за підтримки компаній:


