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фахова школа



Савчук Тетяна, кандидат мед.
наук, доцент, доцент кафедри
патологічної анатомії №2 НМУ
імені  О.О. Богомольця, лікар
патологоанатом вищої категорії
НДСЛ "ОХМАТДИТ"

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

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

Кучин Юрій, доктор мед. наук,
ректор НМУ імені О.О.
Богомольця, проф. кафедри
хірургії, анестезіології та
інтенсивної терапії ІПО НМУ
імені  О.О. Богомольця Київ,
Україна

Сояк Катерина, лікар-
епідеміолог, керівник Відділу
оцінювання ризиків та
інфекційного контролю НДСЛ
«ОХМАТДИТ», юрист, експерт з
інфекційного контролю

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

13:10 Нові або стародавні горизонти
лікування дружнього і стабільного
ендометріозу

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

13:25-13:30 питання-відповіді

12:05 Особливості застосування
мікронутрієнтів в прегравідарній підготовці
та під час вагітності з постковідним
синдромом*

Сапожак Інна, кандидат мед.
наук, директор банка пуповинної
крові, інших тканин та клітин
людини ТОВ «А.А.ПАРТНЕРС»,
акушер—гінеколог

12:20-12:25 питання-відповіді

11:50-12:05 Коментарі. Питання. Відповіді

12:25 Пролабіювання плідного міхура:
чекати чи діяти?

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

12:40-12:45 питання-відповіді

12:45 Вульвовагінальний кандидоз: 
очевидні факти - неочевидні рішення

Жабченко Ірина, 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

13:05-13:10 питання-відповіді

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



14:20 Аркуатна матка та інші вроджені
аномалії розвитку ЖСО. Фокус на
фертильність

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

14:50-14:55 питання-відповіді

15:45 Сучасні підходи до хірургічного
лікування дисплазії шийки матки

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

16:05-16:10 питання-відповіді

13:30 Гiперпролiферативний синдром в
гінекології. Прiоритетнi пiдходи до
вирiшення проблеми

Кондратюк Валентина , доктор
мед. наук, професор НУОЗ
України імені П.Л. Шупика, ДУ 
«ІПАГ імені академіка. О.М.
Лук’янової НАМН України»

13:50-13:55 питання-відповіді

13:55 Лейоміома матки, її 
органозберігаюче лікування та вагітність

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

14:15-14:20 питання-відповіді

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

15:20 Швидке відновлення після
кесарського розтину - протокол ERAS в
акушерстві

15:40-15:45 питання-відповіді

16:10 Вітамін Д - універсальний протектор
репродуктивного здоров'я

Шурпяк Сергій, доктор мед. наук,
репродуктолог, акушер-
гінеколог, лікар вищої категорії

16:25-16:30 питання-відповіді

16:30 Сучасні підходи до лікування 
інфекцій нижніх сечових шляхів

Щукін Дмитро, 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

16:45-16:50 питання-відповіді

16:50 Доброякісна патологія молочної
залози очима гінеколога

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

17:05-17:10 питання-відповіді

17:10 Залізні аргументи в боротьбі з
анемією в акушерстві та гінекології

Давидова  Юлія, доктор мед.
наук, професор, магістр
державного управління, керівник
відділу акушерських проблем
екстрагенітальної патології ДУ
«ІПАГ імені академіка О.М.
Лук'янової НАМН України»

17:35-17:40 питання-відповіді

14:55 Сучасний погляд на проблему
залізодефіциту та залізодефіцитної анемії

Кондратюк Катерина
Олексіївна, кандидат медичних
наук, лікар-ендокринолог, лікар-
дієтолог, доцент кафедри
ендокринології НМУ імені О.О.
Богомольця

15:15-15:20 питання-відповіді



17:40 Сучасні аспекти антенатальної
охорони плода

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

17:55-18:00 питання-відповіді

18:25 Вагітність, стрес, висипка на шкірі -
алгоритм дій гінеколога

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

18:40-18:45 питання-відповіді

За підтримки компаній:

18:50 закінчення фахової школи

18:00 Рецидивуюча інфекція сечової
системи-варіабельність тактики лікаря

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

18:20-18:25 питання-відповіді


