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                    На № ____ від _________ 

      
Керівникам структурних підрозділів з 
питань охорони здоров’я обласних та 
Київської міської державних адміністрацій,  
ректорам вищих медичних навчальних    
закладів та закладів післядипломної освіти, 
директорам науково-дослідних установ 
МОЗ та НАМН України 

 
 
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що відповідно до 

«Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2015 році», затвердженого МОЗ України та НАМН України,  
24-25 вересня 2015 року у м. Києві  відбудеться науково-практична конференція 
«Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні».                     

Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути можливість 
участі у зазначеній конференції головних (позаштатних) спеціалістів з акушерства 
та гінекології департаментів (управлінь) охорони здоров’я обласних державних 
адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, представників 
профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ України 
та Національної Академії медичних наук України.  

Витрати на відрядження віднести за основним місцем роботи. 
Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Саксаганського, 6 (Будинок 

кіно), конференц-зала. 
Контактна особа: відповідальний секретар ГО «Асоціація Акушерів- 

гінекологів України» Коломийченко Тетяна Василівна (телефон:  (067) 954 48 63). 
Програма конференції додається. 

 
 
 
Заступник  Міністра                   Віктор ШАФРАНСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
Боднарук 253 42 88 
Дукмас 200 07 91 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ГО «АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ» 
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ім.П.Л.Шупика 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

Науково-практичної конференції з міжнародною участю та Пленуму ГО 
«Асоціаціяакушерів-гінекологів України» 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА В УКРАЇНІ» 

 
 
 
 

Київ, 24-25 вересня 2015 р. 
 

(вул.Саксаганського, 6, Будинок Кіно) 
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Шановні члени Асоціації акушерів-гінекологів України,  
Друзі та колеги! 

 
Щорічний пленум Асоціації акушерів і гінекологів України - важлива віха і новий шанс у 

розвитку міжнародного співробітництва з метою поліпшення здоров'я жінок і новонароджених. 

Важко знайти задачу більш важливу, ніж ця - бо від її успішного вирішення залежить саме 
здоров'я і життя народу, і без її забезпечення сама постановка якихось інших завдань втрачає 
сенс і значення. 

Ця благородна задача в Україні вже другий рік виконується в особливо складних і важких 
умовах, коли країна втягнута у військовий конфлікт і багато галузей, зокрема медицина і охорона 
здоров'я, відчувають брак ресурсів для виконання своїх функцій і розвитку. 

У цих умовах міжнародна координація зусиль, обмін досвідом та інформацією, здійснення 
спільних програм і проектів, взаємна допомога і підтримка є єдино ефективними відповідями на 
виклики часу. Вони дозволяють навіть у такі скрутні часи вирішувати завдання просування 
високих стандартів навчання, освіти, медичної допомоги та наукових досліджень за такими 
тематиками як репродуктивне і сексуальне здоров'я, планування сім'ї і регулювання 
народжуваності, профілактика і лікування гінекологічних захворювань, забезпечення якості 
медичного обслуговування та доступу до лікування. 

Обраний Україною Європейський вектор розвитку вимагає приведення стандартів наукових 
досліджень, освіти, охорони здоров'я та медичного обслуговування в Україні до рівня і 
стандартів, які прийняті в країнах ЄС. Ці завдання включають узгодження стандартів медико-
профілактичної роботи, догляду за пацієнтами, акушерсько-гінекологічної та неонатальної 
допомоги. 
Вирішення настільки об'ємних завдань неможливе без найтіснішого та інтенсивного 
міжнародного співробітництва між професіоналами та фахівцями в цих галузях з різних країн і 
організацій, причому на всіх рівнях - від університетів, наукових центрів і лабораторій до 
окремих вчених. І саме конгреси, подібні цьому, надають неоціненну допомогу в стимуляції, 
налагодженні та розвитку цих зв'язків, і підтримці їх активності та ефективності. 

Представники EBCOG - професор Юрій Владімірофф, професор Рута Надісаускайне і 
професор Іоанніс Месініс візьмуть участь у роботі пленуму і представлять два нові комплекти 
загальноєвропейських стандартів гарантованої якості догляду за пацієнтами, акушерської та 
неонатальної допомоги та гінекології. Ці стандарти засновані на кращих наявних даних і 
вироблені після обширних консультацій, у яких брала участь і наша Асоціація. Стандарти 
медичної допомоги EBCOG були представлені в Європейському Парламенті в жовтні 2014 року. 
Освоєння цих стандартів і застосування їх на практиці має стати одним з головних завдань 
фахівців у галузі акушерства та гінекології в Україні на найближчий період. 

З повагою та найкращими побажаннями, 
Президент Асоціації акушерів-гінекологів України, 

академік НАМН України, проф. 
Валерій Запорожан 
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Шановні українські друзі та колеги! 
 

Я дуже шкодую, що не в змозі приєднатися до вас у цій визначній події, якою, я впевнений, 
буде вдалий та успішний Конгрес. 

Як ви, мабуть, знаєте, EBCOG розробив Стандарти охорони здоров’я у сфері акушерства, 
неонатології та гінекології. Завдяки підтримці Фонду народонаселення ООН (ФН ООН) ці 
Стандарти, а також Документи EBCOG  про позицію Державної Служби охорони здоров’я були 
перекладені російською, і тому, я сподіваюсь, ви зможете їх використовувати та поширювати 
серед своїх колег. Ці документи будуть надані вам до кінця 2015 року. 

ФН ООН та ВООЗ відчайдушно потребують допомоги від професійних асоціацій в 
обговоренні питань і наданні професійної думки владі. Ми плануємо представити думку 
акушерів та гінекологів у Європі на регіональних засіданнях ВООЗ. Це є величезним 
досягненням для привернення уваги владних структур до питань сексуального та 
репродуктивного здоров’я. 

На даний момент ми також співпрацюємо з ФН ООН у Східній Європі та Центральній Азії, а 
EBCOGнадаєдопомогу у створенні компетенції та поширенні знань через наші стандарти 
охорони здоров’я. EBCOGта ФН ООН також започаткували стипендію. Вона надасть успішному 
кандидатові €4000 для покриття вартості візиту до спеціалізованого центру, який пропонує 
знання та навички з покращення якості сексуального та репродуктивного здоров’я. Кандидати 
мають бути фахівцями з охорони здоров’я, які працюють у країнах Східної Європи (за винятком 
країн-членів Європейського Союзу) та Центральної Азії (Регіон СЄЦА). 

Іншим нашим пріоритетним завданням є розроблення Європейського Екзамену – 
Європейський фахівець з акушерства та гінекології (EFOG) - ЄРКАГ (EBCOG). Успішні 
кандидати зможуть надалі стати Фахівцями ЄРКАГ (EBCOG). Цей екзамен можуть здавати 
європейські та неєвропейські кандидати, і він буде проводитися англійською мовою. Кандидати 
зможуть здати екзамен у кінці своєї обов’язкової національної програми з підготовки фахівців. 

Цей екзамен складатиметься з двох компонентів: робота для оцінки знань (KBA) та оцінка 
клінічних вмінь (OSCE). Перший екзамен КВА буде проходити під час 24-го Європейського 
Конгресу Акушерства та Гінекології у Стамбулі 19-21 травня 2016 року. 

Будь ласка приєднуйтесь до нас на цьому чудовому Конгресі у Стамбулі, та заохочуйте 
реєструватися своїх молодших колег, що мають право здавати цей перший престижний 
Європейський екзамен з нашого фаху. 

Від імені EBCOG та усіх ваших колег по всій Європі та за її межами, я би хотів передати 
найкращі побажання визначному Конгресу і наші теплі думки та солідарність у вашій роботі, 
житті й щоденних складних завданнях, що постали перед Україною на даний момент. 

 
З найкращими побажаннями, 

 
Д-р Тахір Махмуд 

Президент EBCOG 
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ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД 
24.09.15 з 8.00 Реєстрація учасників пленуму 

 
24.09.2015,четвер 

9.00 – 18.00, Великий актовий зал 
 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Регламент виступу – 15-30 хв. 

9.00-9.30 Урочисте відкриття конференції, 
Привітання від  
Адміністрації Президента України, 
Міністерства Охорони Здоров’я України, 
 
 
 
Верховної Ради України, 
 
 
 
 
 
 
Національної Академії Медичних Наук,  
 
ГО «Асоціація Акушерів-Гінекологів 
України», 
 
 
 
 
 
НМАПО імені П.Л. Шупика,  
 
 
 
 
ДУ «ІПАГ НАМНУ» 
 
 
Київради та КМДА 
 

 
 
 
Міністр охорони здоров’я 
України 
Квіташвілі О. 
 
Голова Комітету Верховної 
Ради України з питань 
охорони здоров'я, д.мед.н. 
Богомолець О.В. 
(заступник Голови Комітету 
Сисоєнко І.В.) 
 
 
Президент ГО «Асоціація 
акушерів-гінекологів 
України», Віце-президент 
НАМН України, 
академік НАМН України, 
проф.Запорожан В.М., 
 
ректор НМАПО імені П.Л. 
Шупика, академік НАМН 
України, 
проф. Вороненко Ю.В.,  
 
академік НАМН України, 
директор ДУ ІПАГ НАМНУ  
проф. Антипкін Ю.Г., 
 
головний спеціаліст з 
акушерства та гінекології 
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 Департаменту охорони 
здоров’я м.Києва, член  
Постійної комісії Київради з 
питань охорони здоров’я та 
соціальної політики 
Макаренко М.В. 

9.30-9.45 Про регіоналізацію перинатальної 
допомоги, аналіз діяльності існуючих 
перинатальних центрів 

Заступник Міністра охорони 
здоров'я України  
Шафранський В.В. 

9.45-10.00 Вручення подяк ветеранам та 
заслуженим акушерам-гінекологам 

 

10.00-10.20 Планування сім'ї  як резерв зниження 
материнської та малюкової смертності 

академік НАМН України, 
проф. Антипкін Ю.Г.,  
чл.-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф., 
Калугіна Л.В. 
м. Київ. 

10.20-10.40 EBCOG: current developments  
EBCOG:реалії та перспективи  

Prof. JURIY WLADIMIROF  
(UK) 

10.40-11.00 Існуючий стан та проблеми 
впровадження системи менеджменту 
якості у відповідності до вимог 
стандартів ISO9001 в акушерсько-
гінекологічній практиці 

академік НАМН України, 
проф. Запорожан В.М., 
проф.Дубініна В.Г., 
м.Одеса 

11.00-11.30 Прес-конференція запрошених доповідачів та офіційних осіб 
зпредставниками телебачення та мас-медіа України 

11.00-11.30 кава/чай  
11.30-11.50 Емболія навколоплодовими водами чл.-кор. НАМН України, 

проф. Маркін Л.Б., 
м. Львів 

11.50-12.10 Зміни репродуктивного здоров'я у жінок 
з порушеннями вегетативного гомеостазу 
як мультидисциплінарна проблема 

академік НАМН України, 
проф. Запорожан В.М., 
проф.Подольський В.В., 
Подольський Вл.В.,  
м. Київ 

12.10-12.30 Особливості акушерської патології в 
умовах хронічного стресу 

чл.-кор. НАМН України, 
проф. Чайка В.К., 
проф.Желєзна Г.О., 
Джоджуа Т.В., 
м.Донецьк 

12.30-12.45 Доказова медицина та новітні 
рекомендації по підтримці ранніх 
термінів вагітності 

проф.Зайченко Г.В.,  
м. Харків   
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12.45-13.00 Сучасні погляди на профілактику та 
лікування інфекцій сечовивідних шляхів 
у вагітних 

Жабченко І.А., м. Київ 

13.00-14.00 обід 
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Регламент виступу – 15 хв. 
14.00-14.15 Медикаментозна корекція клітинної 

проліферації в репродуктивних органах: 
від загальнобіологічних закономірностей 
до інноваційних технологій 

проф.Потапов В.О., 
Громова О.Л., Гапонова О.В  
Пеннер К.В., 
м.Дніпропетровськ 

14.15-14.30 Гіперпроліферативна патологія 
ендометрію – сучасний погляд на 
лікування іпрофілактику  

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф., 
Калугіна Л.В.,  Тутченко Т.М  
(Київ) 

14.30-14.45 Периопераційне веденняпацієнтокз 
анемієюпригістеректомії 

проф.Ткаченко Р.О., 
м. Київ 

14.45-15.00 Клінічна фармакологіяпрепаратів заліза: 
що нового? 

проф. Зайченко А.В., 
м.Харків 

15.00-15.15 Сексуальність та особистий простір пари проф. Ромащенко О.В., 
м.Київ 

15.15-15.30 Роль мультидисциплінарної команди у 
зниженні частоти тяжкої серцевої 
патології з позиції управління ризиками 

чл.-кор. НАМН України, 
проф.Лазоришинець 
В.В.,Давидова Ю.В.,  
Руденко К.В.,  
Апресова К.Г.,  
Ліманська А.Ю.,  
Сіромаха С.О. , м. Київ 

15.30-16.00 Підведення підсумків пленарного 
засідання 

Голова виконавчого комітет  
ГО «ААГУ»,  
чл.-кор. НАМН України,  
проф. Камінський В.В. 

16.00-16.15 кава/чай  
 

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ КОМПАНІЇ "Delta Medical" 
«ATOPOBIUM VAGІNAE: НОВИЙ ЗБУДНИК І НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТЕРАПІ  

БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ» 

Модератор: член - кор.НАМН України,  проф. Татарчук Т.Ф 
почесний гість сателітного симпозіуму докт.мед.наук Valdas Prasauskas 

(Цюріх,Швейцарія) 
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24.09.2015, четвер, 
11:30-13:30, Синій актовий зал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
EBCOG / EBCOG 

Модератори: чл.-кор. НАМН України, проф. Камінський В.В., доц. Ткаченко А.В  
Регламент виступу – 15-20 хв. 

11:30-11:50 EuropeanintegrationinactionortheplaceofUk
rainianprofessionalmedicalsocietiesinglobal
healthspace 

Євроінтеграція в дії або роль 
професійних лікарських товариств 
України в світовому медичному просторі  

Prof. ValeriyZaporozhan 
(Prof. VyacheslavKaminski  
(AOGU, Ukraine) 

академік НАМН України  
проф.Запорожан В.М. 
(чл.-кор. НАМН України,  
проф. Камінський В.В.) 

11:50-12:10 

Safety and Quality of Women's Health Care 

Безпека та якість в охороні жіночого 
здоров’я 

Prof. Ruta Nadisauskiene 
M.D., Ph.D., FRCOG, 
(Lithuania) 

12:10-12:30 EBCOGPostgraduateMedicalAssessment – 
EFOG 

Започаткована EBCOG програма 
загальноєвропейського оцінювання 
акушерів-гінекологів 

Prof. Ioannis E. MessinisM  
PhD, FRCOG,(Greece) 

12:30-12:50 Ultrasoundassessmentoffetalcardiacfunction 

Ультразвукова оцінка серцевої 
діяльності плода 

Prof. Juriy Wladimiroff (U  

12:50-13:10 Contemporary method for the clinical skill 
education 

Prof. Ruta Nadisauskiene 
M.D., Ph.D., FRCOG, 
(Lithuania) 

13:10-13:30 Novel aspects in the endocrinology of the 
menstrual cycle: The role of GnSAF 

Новітні аспекти ендокринології 
менструального циклу: знову про GnSAF 

Prof. Ioannis E. MessinisM  
PhD, FRCOG,(Greece) 

13.30-14.00 обід  

 

24.09.2015, четвер, 
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14:30 - 17:00, Синій актовий зал 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  

INNOVATIONS AND FURTHER TRENDS IN POSTGRADUATE PHYSICIAN'S 
EDUCATION /  

ІНОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ 
ЛІКАРІВ 

Модератори: чл.-кор. НАМН України, проф. Камінський В.В., проф. Голяновськи  
О.В., доц. Ткаченко А.В. 

Регламент виступу – 20 хв. 
14:30-14:50 Prospectsandrealstepsinreformingofpostgraduat

emedicaleducationinUkraine 
Перспективи та реальні кроки в 
реформуванні післядипломної медичної 
освіти в Україні 

чл.- кор. НАМН Україн  
проф. Вдовиченко 
Ю.П.,проф.Толстанов 
О.К. (НМАПО, Україна  

14:50-15:10 EBCOGQualityassessmentofOb/GyntraininginE
urope 
Роль EBCOG в оцінці якості навчання 
акушерів-гінекологів в Європі 

Prof. Juriy Wladimiroff 
(UK) 

15:10-15:30 How to improve intrapartum patient safety 
Як підвищити безпечність пологів 

Dr. Ana Reynolds, M.D., 
Ph.D. (Portugal) 

15:30-15:50 Thepan-EuropeanOb&Gyncurriculum 
Загальноєвропейська навчальна програма 

Prof. Fedde Scheele 
(Netherlands) 

15:50-16:10 Improvingmaternalandneonataloutcomesinlow-
resourcecountries 
(arecentPortugueseexperienceinGuineaBissau) 
Поліпшення материнських та неонатальних 
наслідків в країнах з обмеженими 
фінансовими ресурсами (сучасний досвід 
Португалії в Гвінеї-Бісау) 

Dr. Ana Reynolds, M.D., 
Ph.D. (Portugal) 

16:10-16:30 Інноваційні аспекти післядипломної освіти в 
акушерській клініці 

проф. Голяновський О.В  
Чернов А.В., Ткаченко 
А.В., м.Київ 

16:30-16:50 The health care of the future and implications 
for training 
Охорона здоровя майбутнього та зміни у 
навчанні 

Prof. Fedde Scheele 
(Netherlands) 

16:50-17:00 Питання та відповіді 
 

 

24.09.2015, четвер 
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11.15 – 13.15, Білий актовий зал 
 

МАЙСТЕР КЛАС «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ 
ШИЙКИ МАТКИ. НАСЛІДУВАННЯ АБО ПРОТИРІЧЧЯ».  

За підтримки МЛ ДІЛА, модератор Лигирда Н.Ф. 
1. Клініко-морфологічна концепція формування 

цервікального раку - попередження помилок в 
цервікальному скринінгу 

проф. Короленкова Л.І.   
РФ, м.Москва 

2. Роль цитологічного методу в комплексному 
обстеженні шийки матки. В потрібний час, в 
потрібному місці 

Лигирда Н.Ф., 
м.Київ 

3. Особливості морфологічної діагностики захворювань 
шийки матки  

Хоперія В.Г., 
м.Київ 

 
24.09.2015, четвер 

14.00 – 17.00, Білий актовий зал 
 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ«ПРЕВЕНТИВНА ОНКОЛОГІЯ. 
ПЕРЕДПУХЛИННІ СТАНИ ЖІНОЧОЇРЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ»  

(секція присвячена пам’яті проф.Воробйової Л.І.), 
Модератори: проф. Дубініна В.Г., Володько Н.А., Цип Н.П., Неспрядько С.В.  

(за підтримки «ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА») 
Регламент виступу – 15-20 хв. 

Відкриття секції. Фотоколаж, присвячений пам’яті Вчителя та Колеги – 
професора Людмили Іванівни Воробйової 

1. Стан скринінгу РШМ в Україні. Шляхи поліпшення. 
Авторський фільм на соціальну тематику  

проф. Дубініна В.Г., 
м. Одеса 

2. Клінічні настанови у діагностиці та лікуванні 
цервікальної інтраепітеліальної неоплазії 

Володько Н.А.,  
м.Львів 

3. Ключові позиції в діагностиці та лікуванні 
передпухлинної патології шийки матки 

Кузева Н.Г.,  
м.Одеса 

4. Стандарти скринінгу патології шийки матки. 
Класифікація Бетезда, досвід використання  

Боцюн П.М., м.Київ 

5. Ефективні тактики гінеколога у випадках різних 
категорій РАР теста  

Попков О.В., м.Київ 

6 Комплексний підхід у лікуванні цервікальних 
інтраепітеліальних неоплазій 

проф.Воробйова Л.І. , 
Дунаєвська В.В., м.Київ 

7. Гістологічне дослідження біоптату шийки матки. 
Базові гістологічні та імуногістохімічні дослідення. 
Можливості та обмеження  методу 

Кошик О.О., 
м.Київ 
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 кава-брейк  
8 Контраверсії діагностики та лікуванні 

трофобластичної хвороби вагітності 
Цип Н.П., 
м.Київ 

9 Нові технології в діагностиці та лікуванніРШМ Лук'янчук О.В., проф. 
Гладчук 
І.З.,м.ОдесаНеспрядько 
С.В., м.Київ 

10. Патологічні процеси шийки матки: контраверсії 
діагностики та лікування з позиції гінеколога 

проф.Борис О.М., 
м.Київ 

11. Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та 
тактика ведення 

Рибін А.І., 
 м.Одеса 

12. Патогенетичні принципи реабілітації пацієнток з 
неоплазіями яєчників 

проф.Грищенко О.В., 
Бобрицька В.В., 
м.Харків   

13. Менопауза і патологія молочної залози  Єфіменко О.О., м.Київ 
дискусія 
 
 

24.09.2015, четвер 
14.00 – 18.00, Конференцзал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ» 
Модератори: чл.-кор. НАМН України, проф. Медведь В.І,  

Регламент виступу – 15 хв. 
14.00-14.15 Материнські втрати від екстрагенітальних 

захворювань в Україні: аналіз причин, 
шляхи попередження 

чл.-кор. НАМН України, 
проф.Медведь В.І., 
м.Київ 

14.15-14.30 Акушерські проблеми в клініці 
екстрагенітальної патології вагітних 
перинатального центру 

проф.Галич С.Р. , 
м.Одеса 

14.30-14.45 Перинатальні аспекти ендотеліальної 
дисфункції у жінок групи високого 
кардіального ризику 

Давидова Ю.В.,  
Ліманська А.Ю.,  
Мокрик О.М., 
Огородник А.А., м. Київ 

14.45-15.00 Легенева гіпертензія у вагітних: 
материнські та перинатальні аспекти 

Дуда К.М.,  
Кирильчук М.Є.,  
чл.-кор. НАМН України, 
проф.Медведь В.І., м. Київ 

15.00-15.15 Вагітність і роди після лікування аритмій 
інтервенційними методами 

чл.-кор. НАМН України, 
проф.Медведь В.І.,  
Данилко В.О., м. Київ 
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15.15-15.30 Генетичні детермінанти у прогнозуванні 
розвитку прееклампсії у жінок із цукровим 
діабетом 1 типу 

проф.Авраменко Т.В., 
м. Київ, 
Грибанов А.В., м.Запоріжж  

15.30-15.45 Шляхи подолання антибактеріальної 
агресії при інфекціях сечовивідних шляхів 
при вагітності 

проф. Геряк С.М.,  
м.Тернопіль 

15.45-16.00 Роль ожиріння у виникненні гестаційних 
ускладнень та перинатальних втрат 

Дука Ю.М., 
м.Дніпропетрівськ 

16.00-16.15  кава/чай  
16.15-16.30 Профілактика і лікування залізодефіцитної 

анемії у вагітних з патологією щитовидної 
залози 

проф. Романенко Т.Г.,  
Чайка О.І., м. Київ 

16.30-16.45 Інноваційний підхід до поліпшення якості 
життя у вагітних з функціональними 
захворюваннями кишечника. 

Тудай В.М., 
Ліманська А.Ю.,  
Давидова Ю.В., м.Київ 

16.45-17.00 Вміст біогенних елементів, АТФ і 
прогестерону в тканині плаценти матерів з 
пієлонефритом 

Ганчева О.В.,  
м.Харків 

17.00-17.15 Процеси ангіогенезу і апоптозу у вагітних 
з високим ризиком прееклампсії 

Коломійченко Т.В.,  
Яроцька Ю.О.,м. Київ 

17.15-17.30 Оптимізація лікування гестаційної 
варикозної хвороби 

Коваль С.Д., Бенюк В.О.  

17.30-17.45 Профілактика акушерських ускладнень у 
вагітних з ожирінням на фоні 
функціональних порушень печінки 

проф. Геряк С.М.,  
Куценко І.В.,  
м.Тернопіль  

17.45-18.00 Гормональний стан жінок з безпліддям та 
порушеннями гепатобіліарної системи 

Бойчук О.Г., 
м. Івано-Франківськ 

дискусія 
 

24.09.2015, четвер 
14.00 – 18.00, Блакитнийактовийзал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АКУШЕРСТВА» 
Модератори: проф. Венцківська І.Б., проф.Голяновський О.В., проф. Галіч С.Р., 

проф. Геряк С.М. 
Регламент виступу – 10-15 хв. 

1. Комплексна багатовекторна профілактика 
акушерських кровотеч 

проф.Голяновський 
О.В.,Галич І.Д., 
Кульчицький Д.В., м. 
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Київ 
2. Нові кровозберігаючі технології при кесаревому 

розтині 
Герман Ю. В., м.Херсон 

3. Сучасні критерії діагностики і тактики при загрозі 
передчасних пологів 

Коньков Д.Г., м.Вінниця 

4. Адаптація  системи травлення і особливості 
харчування під час вагітності 

чл.-кор. НАМН України, 
проф.Камінський В.В., 
Швец О.В., Гервазюк 
О.І., м. Київ 

5. Роль препаратів внутрішньовенного заліза в 
реалізації підходу «Управління системою крові 
пацієнта» у вагітних групи високого ризику 

Давидова Ю.В., 
Огородник А.А., Бутенко 
Л.П., Волошина Т.В., м. 
Київ 

6. Профилактика анемии у пациенток с 
физиологически протекающей беременностью- 
многоцентровое исследование в Украине 

проф.Борис О.М.,м. Київ 

7. Профілактика післяпологової кровотечі у жінок з 
факторами ризику підвищеної кровотечі 

проф. Романенко Т.Г., 
м.Київ 

8. Морфо-функціональний стан екстраембріональних 
структур і матково-плацентарного кровотоку у 
жінок з загрозою невиношування в ранні терміни 
гестації 

проф.Кравченко О.В., 
м.Чернівці 

16.00-16.15  кава/чай  

9. Передчасні пологи, мультидисциплінарний підхід 
PREIS 
 

Давыдова Ю.В., 
м.Київ 

10. Прогестерон з погляду клінічного фармаколога проф.Опришко В.І., 
м.Дніпропетровськ 

11. Кольпоскопічно-цитологічні паралелі у вагітних з 
різним інтергенетичним інтервалом 

проф.Туманова Л.Є., 
Коломієць О.В., Бадзюк 
Н.П., м. Київ 

12. Сучасні підходи до мінімізації запальних 
ускладнень в клініці вагітності високого ризику 

Давидова Ю.В., Мокрик 
О.М., Чибісова І.В., 
Двуліт М.П., м. Київ 

13. Роль бактеріального вагінозу в процесах дозрівання 
шийки матки перед пологами 

Жабченко І.А., 
Ліщенко І.С., м. Київ 
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14. Нові підходи до лікування загрозливого викидня 
ранніх термінів гестації 

проф.Вовк І.Б.,  
Трохимович О.В., 
проф.Корнацька А.Г., 
член-кор. НАМН України  
проф.Горовенко Н.Г., 
Россоха З.І., Кондратюк 
В.К., Горбань Н.Є., м. 
Київ 

15. Материнсько-плодова травма при операції кесарів 
розтин 

проф.Щербина М.О., 
проф.Потапова Л.В., 
проф.Щербина І.М., 
проф.Мерцалова О.В., 
проф.Ліпко О.П., 
м.Харків 

16. Фетуїн–незалежний чинник ризику передчасного 
розриву плодових оболонок 

проф.Венцківська  І.Б., 
Загородня О.С., Леуш 
С.С., м.Київ 

17. Характеристика гормонального статусу вагітних 
після органозберігаючого лікування пограничних 
пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників 

Єгоров О.О., 
м.Харків 

18 Профілактика та лікування дисбіозу статевих 
шляхів та кишечника у вагітних з істміко-
цервікальною недостатністю 

Морозова О.В., 
Герасимова Т.В., 
Жалоба Г.М., Хименко 
М.В., м. Київ 

19 Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних 
з герпесвірусною інфекцією 

Аношина Т.М., 
Жданович О.І., м. Київ 

дискусія 
 
 

24.09.2015, четвер, 
14.00-18.00, Зелений актовий зал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІНЕКОЛОГІЇ» 
Модератори: проф.Резніченко Г.І., проф. Пирогова В.І. 

Регламент виступу – 10-15 хв. 
1. Іноваційні технології в профілактиці спайкової 

хвороби 
проф. Корнацька А.Г. , 
Кондратюк В.К., Чубей 
Г.В., Бражук М.В., м. Київ 

2. Оптимізація менеджменту гінекологічних хворих проф.Кравченко 
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та породіль після оперативних методів лікування 
шийки матки, вагіни, промежини 

О.В.,м.Чернівці 

3. Можливості імунокоррекції у жінок з 
рецидивуючим вульво–вагінальним кандидозом 

проф.Суханова А.А., 
Савченко С.Є., 
Коломійченко Т.В., м. 
Київ 

4. Реабилитация генеративной функции женщин 
при сочетанных гиперпластических процессах 
половой сферы 

проф.Пирогова В.І.,  
Шурпяк С.О.,  
м.Львів 

5. Диференційований підхід до лікування 
аномальних маткових кровотеч(лекція, 30 хв.) 

проф. Носенко О.М., 
м.Одеса 

6. Консервативна корекція ендометріозу проф.Резніченко Г.І., 
м.Запоріжжя 

7 Синдром надлишку андрогенів у сучасній 
гінекологічній практиці. Можливі шляхи 
вирішення 

Струк Т.А., 
м.Харків 

8. Особливості проведення гормональної корекції та 
антианемічної терапії хронічних аномальних 
маткових кровотеч 

проф.Геряк С.М., 
м.Тернопіль 

16.00-16.15  кава/чай  
9 Міома матки: стратегія і тактика. Чи тільки 

операція? 
проф.Суханова А.А. 
,м.Київ 

10 Терапевтична ефективність супозиторіїв 
Протефлазід ® у пацієнток з дисплазією епітелію 
шийки матки, обумовленої папіломавірусною 
інфекцією 

чл.-кор. НАМН України, 
проф. Камінський В.В., 
Шалько М.Н.,  
Гриневич О.Й. , м.Київ 

11 Особливості прегравідарної підготовки жінок з 
інфекцією сечових шляхів в анамнезі 

проф.Квашенко 
В.П.,м.Київ 

12 НехірургічнакорекціяІЦН, можливості та 
перспективи 

проф.Занько С.М., , 
Республіка Білорусь, 
м.Вітебськ 

13 Проблемні питання корекції біозахисту організму 
при хронічних запальних захворюваннях піхви 

проф.Геряк С.М., 
м.Тернопіль 

14 Хронічний ендометрит. Де ми зараз? проф.Заболотнов В.О.,  
Рибалка А.М., м.Житомир 

15 Корекція патоанатомічних та патофізіологічних 
змін у жінок в періменопаузальному періоді 

Дністрянська А.П., 
м.Вінниця 
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24.09.2015, четвер 
14.30 – 18.30, Малийактовийзал 

Workshop / Майстерклас 
ClinicalNutritioninPregnancy / Медичні аспекти харчування вагітних 

Prof. Živa Novak Antolič (Slovenia) 
20participants / 20 учасниківПопередня реєстрація є обов’язковою 

WorkshopprovidedinEnglish / Майстерклас проводиться англійською мовою 
14:30-15:05 INTRODUCTION / ВСТУПНА ЧАСТИНА (35 min /35 хв) 

Registration / Реєстрація 
Welcome and introduction of faculty and participants / Привітання та 
знайомство 
Exam in writing before workshop. / Вступний письмовий тест 

15:05-15:45 IMPORTANCEOFCLINICALNUTRITIONINPREGNANCY / 
ВАЖЛИВІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПІД ЧАС 
ВАГІТНОСТІ (40 min / 40 хв) 
Definitionofclinicalnutrition / Визначення терміну «клінічне харчування» 
Why am I here / Чому я тут 
Exercise in groups / Робота в групах 
Reportofthegroupexercise / Презентація результату роботи в групах 
Lecture / Лекція 

15:45-16:00 Coffee-TeaBreak / Перерва на каву-чай 
16:00-16:35 NECESSARYCHANGESINNUTRITIONINPREGNANCY / 

НЕОБХІДНІ ЗМІНИ В ХАРЧУВАННІ ВАГІТНИХ (35 min / 35 хв) 
Change of nutrition in pregnancy / Зміна харчування під час вагітності 
Whatchangesinnutritionarenecessaryinpregnancy / Які зміни в харчуванні є 
необхідними під час вагітності 
Groupexercise / Робота в групах 
Reportoftheexercise / Презентація результатів групової роботи 
one group will report for water / одна група доповідає про воду 
the second for proteins / інша група доповідає про протеїни 
the third for fat \ інша група доповідає про жири 
the fourth for carbohydrates / інша група доповідає про вуглеводи 
the fifth for vitamins, minerals, fitonutrients / інша група доповідає про 
вітаміни, мінерали та фітонутрієнти 
Lecture / Лекція 

16:35-17:05 NUTRITIONINPREGNANCYINPATHOLOGICALCONDITIONS / 
ХАРЧУВАННЯ ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ ПІД ЧАС 
ВАГІТНОСТІ (30 min / 30 хв) 
Nutrition in pregnancy in pathological conditions / Харчування при 
ускладненому перебігу вагітності 
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Practical exercise – role playing / Практичні вправи – рольові ігри 
Pre-eclampsia / Прееклампсія 
Preterm labour prevention / Попередження передчасних пологів 
Lecture / Лекція 

17:05-17:20 Coffee / Перерва на каву (15 min /15 хв) 
17:20-18:20 CONCLUSION / ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ (60 min / 60 хв) 

Exam in writing / Заключний письмовий тест 
Sixhatsthinkingmethodexerciseregardingeducationofthosewhogiveadvicetopr
nantwomen / Використання методу 6 капелюхів стосовно підготовеи 
фахівців з питання раціонального (лікувального) харчування вагітних 
Plenarydiscussion / Загальне обговорення 
Evaluationoftheworkshopinwriting / Письмова оцінка результатів 
майстеркласу 
Champagne and strawberries / Полуниця з шампанським 

18:20-18:30 Питання та відповіді 
 

19.00-23.00 Дружня вечеря 
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25.09.2015, пʼятниця 
 

9.00 – 13.00, Великийактовий зал 
 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ«МЕДИЦИНА ПЛОДА: АКТУАЛЬНІ ТА ЩОДЕННІ 
ПИТАННЯ» 

Модератори: проф. Жук С.І.,Регламент виступу – 20 хв. 
09:00-09:30 Новий погляд на індукцію пологів в 

інтересах плода 
проф.Жук С.І.,Жилка 
Н.Я., Прядко Н.Г.,  
Пехньо Н.В., м.Київ 

09:30-9:50 Менінгомієлоцелє: антенатальний догляд в 
українських реаліях 

проф.Назаренко Л.Г., 
м.Харків 

9:50-10:10 Патологія кількості навколоплідної рідини: 
принципи раціонального супроводу 

Парпалей Є.І.,  
м.Київ 

10:10-10:30 Внутрішньоутробні інфекції - невидимий 
ворог: ізолюємо та нейтралізуємо 

Ошовський В.І.,  
м.Київ 

10:30-10:50 Прогнозування прееклампсії у першому 
триместрі вагітності: що на часі? 

Соловйов О.І.,  
м.Київ 

10.50-11.20 кава/чай 
11:20-11:40 Стрес матері під час вагітності: наслідки 

для плода і новонародженого 
Щуревська О.Д.,  
м.Київ 

11:40-12:00 Материнський дзеркальний синдром: одна 
хвороба на двох 

Веропотвелян П.М., 
м.Кривий Ріг 

12:00-12:20 Медикаментозна допомога при аритміях 
плода 

Марущак О.В.,  
Мельник Ю.М.,  
м.Київ 

12:20-12:40 Дефіцит вітаміну D і перинатальне 
інфікування: вплив на організм вагітної та 
плода 

проф.Зелінський О.О., 
проф.Манасова Г.С., 
м.Одеса 

12:40-13:00 Відшарування хоріону/плаценти: 
диференційний клінічний підхід з 
урахуванням індивідуальної генетичної 
особливості вагітної 

Веропотвелян Н.П., 
м.Кривий Ріг 

дискусія 
 

13.00-14.00 обід 
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25.09.2015, пʼятниця, 
14.00-18.00, Великийактовий зал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРИНАТОЛОГІЇ: 
ВАГІТНА – ПЛІД - НОВОНАРОДЖЕНИЙ» 

Модератори: проф. Гордієнко І.Ю.,проф.Гнатко О.П. 
Регламент виступу – 10-15 хв. 

1 Особливості ведення вагітності та пологів 
відповідно сучасним змінам в структурі 
пренатально діагностованої вітальної чи 
летальної патології плода 

проф.Гордієнко І.Ю., 
Тарапурова О.М. 
м. Київ 

2 Гестагенна профілатична стратегія- запорука 
нормального перебігу вагітності та пологів 

проф. Жук С.І. , м.Київ 

3 Ведення багатоплідної вагітності в умовах 
сучасного перинатального центру. Погляд на 
проблему багатопліддя сьогодні 

проф.Грищенко 
О.В.,Демченко О.Б., 
Коровай С.М., Ломинадзе 
Г.Ш., Вервейко Т.А., 
Зиневич Є.М., м.Харків  

4 Сучасні аспекти лікування вульво-вагінального 
кандидозу у вагітних 

проф. Нагорна В.Ф., 
м.Одеса  

5 Оцінка ефективності комплексної діагностики та 
лікування патології плацентації 

проф.Голяновський О.В., 
Іванкова І.М., Кульчицький 
Д.В., м. Київ 

6 Ембріологічні особливості та віддалені наслідки 
ранніх передчасних пологів при вагітності до 28 
тижнів 

Шатилович К.Л., 
м.Львів 

7 Комплексна оцінка стану плода та постнатальної 
перспективи  при вродженій діафрагмальній 
килі 

Гребініченко Г.О., Слєпов 
О.К., Величко А.В., 
Нідельчук О.В., Носко А.О., 
м. Київ 

8 Вплив на регуляційні системи при затримці 
розвитку плода 

проф.Танько О.П.,  
м.Харків 

16.00-16.15  кава/чай  
9 Функціональні проби в перинатології - клінічне 

значення 
проф.Назаренко Л.Г., 
м.Одеса 

10 Гіперандрогенія як причина невиношування 
вагітності 

проф. Нагорна В.Ф., 
м.Одеса 

11 Роль еритроцит-залежного шляху синтезу 
оксиду азоту при вагітності 

проф. Гнатко О.П., 
Коцюруба А.В.  м. Київ 
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11 Профілактика прееклампсії – сучасний погляд з 
точки зору доказової медицини 

Коньков Д.Г., м.Вінниця 

12 Інтранатальна магнезіальна терапія  - 
акушерські та неонатальні результати  

проф.Венцківська  І.Б., 
Біла В.В., Загородня О.С., 
м.Київ 

13 Сучасний підхід до профілактики гнійно-
септичних ускладнень в акушерстві 

проф.Лакатош В.П., 
Наритник Т.Т., Маланчук 
О.Б., Лакатош П.В., м. Київ 

14 Допплерометричні показники гемодинаміки в 
системі "матка-плацента-плід" при сифілісі 

Яремчук Т.П., 
м.Львів 

15 Хромосомні перебудови як фактор розвитку 
вітальної та летальної патології плода 

Нікітчина Т.В., Ващенко 
О.О., Болюх В.М., Раченко 
К.В., м. Київ 

16 Сучасні уявленняпро імунологічнукорекціюв 
планіпреконцепційноїпідготовкиу жінок, які 
перенесли хронічні запальні 
захворюванняорганів малого тазу 

Котлик Ю.О.,  
м.Київ 

 
25.09.2015, пʼятниця, 

9.00 – 13.00, Синій актовий зал 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА» 

Модератори: проф.Грищенко М.Г., проф. Юзько О.М. 
Регламент виступу – 15-20 хв. 

1. Проблемні питаннядіагностики та лікування 
безпліддя 

проф.Юзько О.М. , 
м.Чернівці 

2. Ефективність лікування безпліддя методами ДРТ 
у жінок старше 37 років 

Веселовский В.В., м.Київ 

3. Підтримка лютеїнової фази після ДРТ. 
Доказовамедицинаіпрактика 

проф.Грищенко М.Г. , 
м.Харків 

4. Ендоскопіяв клініціДРТз позицій доказової 
медицини 

Паращук В.Ю., 
Семенюта О.М., м.Харків 

5. Ендометріоз іфертильність. Доведенапрактика Лукьянчук О.В.,  
Кошик Д.А., м.Одеса 

6. Практичні аспектиорганізації 
транспортнихсхемДРТ 

Стрелко Г.В., м.Київ 

11.00-11.30 кава/чай 
7. Підготовкажінок з гіперандрогеннимистанамидо 

програмДРТ 
Захаренко І.Л., Пацкова 
А.І., м.Одеса   

8. Оптимізація протоколів контрольованої чл.-кор. НАМН  України, 
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оваріальної стимуляції у пацієнток із синдромом 
склерополікістозних яйників 

проф.Венцківський Б.М., 
м.Київ 
проф.Хміль С.В., 
Хміль М.С., м.Теронопіль 

9. Ендоскопічна хірургія - етап успішної реалізації 
програм ДРТ 

Микитюк О.В,, м.Київ 

10. Патологіяшийки маткив клініціДРТ Лабузна Ю.В. , м.Харків 
11. Особливості діагностики та лікування непліддя у 

жінок з низьким оваріальним резервом в 
протоколах контрольованої оваріальної стимуляції 

Корда І.В., проф.Хміль С.В  
м.Теронопіль 

12. Підвищення ефективності лікування безпліддя у 
пацієнток з ендометріозом 

Кулик І.І., Микула Р.П., 
Хміль А.С.,  м.Теронопіль 

13. Ембріональний фактор порушення імплантації Зінченко В.М., м.Харків 
13.00-14.00 обід 

 
25.09.2015, пʼятниця, 

14.00 – 18.00, Синій актовий зал 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВʼЯ, ПРОБЛЕМИ 

БЕЗПЛІДДЯ» 
Модератори: проф. Суслікова Л.В., проф. Борис О.М., проф..Носенко О.М. 

Регламент виступу – 10-15 хв. 
1 Новіможливості 

застосуваннямікронізованогопрогестеронуперорально,
інтравагінальноісублінгвальнов циклахдопоміжних 
репродуктивних технологійі в 
першомутриместрінаступиливагітностей 

проф. Борис О.М., 
м.Київ 
 

2. Оптимізація периопераційного ведення  хворих 
репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами 
яєчників 

проф.Носенко О.М.,  
Чужик О.І., м.Одеса 

3 Особливості гормонального забезпечення організму 
жінок з різними формами наднирникової 
гіперандрогенії та невиношуванням вагітності в 
анамнезі 

Семенюк Л.М., 
проф.Яроцький М.Є.,  
Воронкова Н.М., м.Київ 

4. Сучасні аспекти медико-генетичного консультування 
жінок з невиношуванням вагітності та безпліддям, 
асоційованими з сукупним впливом декількох 
генетичних чинників 

член-кор НАМН України  
проф. Горовенко Н.Г.,  
Россоха З.І., Кир'яченко 
С.П., м.Київ 

5. Хронічнізапальні захворювання жіночих статевих 
органівякфакторбезпліддя у шлюбі 

Котлик Ю.О., м.Київ 

6. Репродуктивний прогноз у жінок із запальними 
захворюваннями геніталій, спричинених хламідіями 

проф.Ромащенко О.В., 
Яковенко Л.Ф., Щербак 
М.А., Сидорик Л.Л., м.К  
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7. Інновації в менеджменті планування сім’ї  проф.Пирогова В.І., 
м.Львів 

8. Сучасні підходи до лікування хронічних запальних 
захворювань органів малого тазу з позиції 
відновлення менструальної функції 

проф.Квашенко В.П., 
м.Київ 

16.00-16.15 кава/чай 
9. Медикаментозна корекція порушень клітинного та 

цитокінового статусу при хронічному 
сальпінгоофориті 

проф. Паращук Ю.С., 
Тертишник А.О., м.Хар  

10. Синдром гіперстимуляції яєчників: прогнозування, 
профілактика та оптимізація лікування 

Вітюк А.Ф., 
м.Київ 

11. Рецидивуюча плоскоепітеліальна дисплазія 
ендоцервікса у жінок з безпліддям 

Гак І.О., Суменко В.В., 
Шалько М.Н., м.Київ 

12. Оптимізація методів лікування та профілактики 
доброякісних захворювань матки та зовнішнього 
ендометріозу у жінок репродуктивного віку з 
метаболічним синдромом 

проф.Яроцький М.Є., 
Демяненко Л.В., 
Лупіч С.В., 
м.Київ 

 
25.09.2015, пʼятниця, 

9.00 – 13.00, Білий актовий зал 
 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «ЕНДОКРИННА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
Модератор: чл.-кор. НАМН України, проф. Татарчук Т.Ф., проф. Дубосарська З.М  

Регламент виступу – 15 хв. 
1 Національний консенсус по веденню ендометріозу член-кор. НАМН України, 

проф.Татарчук  Т.Ф.,м.Киї  
2 Дисфункція ендометрія як причина первинної 

неефективної імплантації 
проф. Гюльмамедова І.Д., 
Гюльмамедова І.А., Редько 
Н.А., Герман Д.Г, м.Київ 

3 Гіперпролактинемія та репродуктивне здоров’я 
жінки 

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф.,  
Тутченко І.М., Капшук І.М., 
м.Київ 

4 Інтерактивна дует-лекція (30 хв.) - 
Гіперпроліферативний синдром в гінекології - як 
лікувати поєднану патологію  

проф. Пирогова В.І., м.Льв  
Волошина Н.М. м.Запоріжж  

5 Ендокринно-метаболічні аспекти ожиріння у 
молодих як профілактика метаболічного синдрому 

проф.Дубоссарська 
З.М.,м.Дніпропетровськ 

6 Діагностика та лікування міоми матки з позицій 
доказової медицини, інтеграція світового досвіду. 

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф.,Косей 
Н.В., Васильченко Л.А.,  
Джупін В.О., м.Київ 
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7 Протективні властивості інноваційної 
гормональної контрацепції 

проф.Дубоссарська 
З.М.,м.Дніпропетровськ 

11.00-11.30 кава/чай 
8 Ендокринні дизраптори: реальна загроза 

репродуктивному здоров’ю жінки 
академікНАМН України, 
проф.Резніков О.Г., м.Київ 

9 Молочна залоза у зоні особливої уваги Єфіменко О.О., м.Київ 
10 СПКЯ – сучасні підходи до лікування пацієнток. проф.Дубоссарська Ю.А., 

м.Дніпропетровськ 
11 Клінічні аспекти НЛФ та принципи її корекції  проф. Булавенко О.В.,  

Фурман О. В., Гончаренко 
О.М., Сливка Е. В., м.Вінниц  

12 СПКЯ як фактор ризику передпухлинної патології 
репродуктивної системи 

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф., 
Педаченко Н.Ю., м.Київ 

13 Особливості реабілітації репродуктивної функції у 
жінок з безплідністю та доброякісними 
дисплазіями молочних залоз  

проф.Корнацька А.Г.,член-
кор. НАМН України, 
проф.Горовенко Н. Г., 
Дубенко О.Д.,  
Россоха З.І., м.Київ 

14 Сучасний менеджмент АМК. Світовий досвід та 
Національні рекомендації 

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф., 
Єфіменко О.О., Шевчук Т.В  
Ісламова А.О., м.Київ 

15 Патологія молочних залоз у гінекологічній 
практиці 

проф.Дубоссарська 
Ю.А.,м.Дніпропетровськ 

13.00-14.00 обід 
 
 

25.09.2015, пʼятниця, 
14.00-16.00Білий актовий зал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «ДИТЯЧА ТА ПІДЛІТКОВА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
Модератори: чл.-кор. НАМН України, проф. Татарчук Т.Ф., проф. Левенець С.О. 

Регламент виступу – 10-15 хв. 
1. Фемінізуючі операції при порушенні статевого 

диференціювання 
Гаврілова І.В., 
Бачинська І.В., м.Київ 

2. Гормонально-метаболичні  порушення у 
дівчаток-підлітків із пубертатними матковими 
кровотечями, що виникли у перший рік після 
менархе 

проф. Левенець С.О., 
Верхошанова О. Г.,м.Харків 

3. Діагностика та  хірургічна коррекція рідкісних 
форм аномалій статевих органів у дівчат 

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф.,  
Гаврілова І.В., Бачинська І.В  
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м.Київ 
4. Патогенетичні підходи до комплексної терапії 

підлітків та молодих жінок з гіперпластичними 
процесами репродуктивної системи 

проф.Тучкіна І.О.,   
Новікова А.А.,  
Гнатенко О.В., м.Харків 

5. Лікування вроджених кіст у дівчат першого року 
життя методом лапароскопії 

Гаврілова І.В.,  
Бачинська І.В., м.Київ 

6. Клінічні особливості первинної олігоменореї у 
дівчаток-підлітків 

проф. Левенець С.О., 
Удовікова Н.О., м.Харків 

7. Репродуктивний потенціал дівчат, хворих на 
аутоімунний тиреоїдит. 

Бачинська І.В., 
м.Київ 

дискусія 
 

25.09.2015, пʼятниця 
9.00 – 13.00, Конференцзал 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
Модератори: академік НАМН України, проф. Запорожан В.М.,проф. Гладчук І.З.  

проф. Паращук Ю.С., проф. Яроцький М.Є., проф. Потапов В.О.,  
Регламент виступу – 15-20 хв. 

1.  Гістеректомія: що нового?  академікНАМН 
Українипроф.Запорожан 
В.М.,проф.Гладчук 
І.З.,проф.Паращук Ю.С., 
Лук’янчук  
О.В.,проф.Яроцький М.Є. 

2.  Нетримання сечі у жінок:  можливості корекції в 
сучасній гінекологічній клініці 

Процепко О.О., 
Мирович Є.Д.,  
Григоренко А.М., 
Желєзна Г.О.,  
Петровський Ю.Ю.,  
Чайка О.М. 

3.  Ендоваскулярна хірургія в гінекологічній 
практиці: досягнення і перспективи 

член-кор. НАМН України, 
проф.Камінський В.В., член
кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф.,  
проф.Зелінський О.О.,   
Косей Н.В., Єфіменко О.О  

4.  Гістероскопічні і негістероскопічні інноваційні 
технології в лікуванні аномальних маткових 
кровотеч 

член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук Т.Ф.,  
проф.Дубініна В.Г., 
проф.Рожковська Н.М., 
проф.Борис О.М.,  
Маричереда В.Г. 
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5.  Органозберігаючі методи хірургічного лікування 
лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку 

проф.Голяновський 
О.В.,проф.Корнацька А.Г., 
проф.Дубчак А.Є., 
Бачинська М.А., м.Київ 

6.  Ведення вагітності та перинатальні насліки після 
оперативного лікування безпліддя 

проф.Галич С.Р., 
Каланжова О.М. 

7.  Діагностика та корекція ятрогенних пошкоджень 
кишківника в  гінекологічній практиці 

Кучер М.Д., 
Жегулович В.Г. 

11.00-11.30 кава/чай 
8.  Контроверсії в підходах до менеджменту гострої 

маткової кровотечі 
член-кор. НАМН України, 
проф.Татарчук 
Т.Ф.,проф.Булавенко О.В.,  
Ганжий Ш.Ю. 

9.  Інтраопераційна профілактика неспроможності 
рубця на матці при органозберігаючих операціях 

проф.Чайка К.В.,  
проф.Вовк І.Б.,  
Жихарський Р.В. 

10.  Менеджмент ендометріозу в післяопераційному 
лікуванні. Профілактика рецидивів та 
покращання  якості життя  жінки 

Захаренко Н.Ф.,  
Коваленко Н.О.,  
Маноляк І..П. 

11.  Кріоаблація  в лікуванні гіперпластичних 
процесів ендометрія  

Зуб В.О.,  
Шень Ю.М. 

12.  Ятрогенні ушкодження сечових шляхів у 
малоінвазивній хірургії у жінок: профілактика, 
діагностика та лікування 

проф.Стаховський Е.О., 
Стаховський О.Е.,  
Коненко О.А. 

13.  Стандартизація хірургічного лікування  хворих з 
глибоким інфільтративним ендометріозом 

проф.Гладчук І.З.,  
Захаренко Н.Ф., Кожаков 
В.Л., проф.Носенко О.М., 
Волянська А.Г. 

14. Сучасні принципи післяопераційного знеболення 
в гінекології  

проф.Ткаченко Р.О., 
Грижимальский Є.В., 
м.Київ 

 
25.09.2015, пʼятниця 

14.00 – 18.00, Конференцзал 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, 

ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» 
Модератори проф. Подольський В.В.,проф. Борис О.М., проф. Бойчук А.В. 

Регламент виступу – 10-15 хв. 
1. Прогнозування проявів порушення вегетативного 

гомеостазу у жінок з змінами репродуктивного 
здоров'я 

Подольський Вл.В., 
 м.Київ 

2 Патогенез та лікування хронічного тазового болю проф.Носенко О.М., 
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при аденоміозі Оразов М.Р. м.Одеса 
3 Магній-дефіцитні стани: профілактика і лікування проф. Борис О.М., 

м.Київ 
4 Інфекції сечових шляхів у жінок з точки зору 

клінічного фармаколога 
проф.Зупанець 
І.А.,м.Харків 

5 Досвід молекулярно-генетичного тестування на 
поліморфні варіанти гену ESR1 у хворих з 
доброякісною та злоякісною патологією органів 
жіночої репродуктивноі системи 

Палійчук О.В.,  
Поліщук Л.З.,  
Россоха З.І., м.Київ 
 

6 Диференціальна діагностика та ведення вродженої 
зони трансформації  

Лигирда Н.Ф., м.Київ 

7 Уретральний синдром у жінок: 
міждисциплінарний підхід до діагностики та 
лікування 

Кушніренко С.В., 
м.Київ 

8 Психосоматичні розлади у жінки при безплідному 
шлюбі 

Камінський А.В., м.Київ 

16.00-16.15 кава/чай 
9 Онкопротекторна терапія захворювань, 

ассоційованих  с ВПЛ та ВПГ 
Бобрицька В.В., 
м.Харків   

10 Профілактика рецидивів доброякісних і межових 
епітеліальних пухлин яєчників у жінок 
репродуктивного віку 

проф.Суханова А.А., 
Єгоров М.Ю. , м.Київ 

11 Інноваційне застосування гіалуронової кислоти в 
сучасній терапії гінекологічних захворювань 

проф.Бойчук А.В. , 
Якимчук Ю.Б.,  
Курило О.Ю., 
м.Тернопіль 

12 Передопераційна підготовка при лікуванні 
дисплазій епітелію шийки матки, асоційованих з 
ВПЛ 

проф.Суханова А.А., 
Соколова О.І., м.Київ 

дискусія 
 

25.09.2015, пʼятниця, 
9.00 – 13.00, Блакитний актовий зал 

 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «ГІПОФУНКЦІЯ ЯЄЧНИКІВ У РІЗНОМУ 

ВІКОВОМУ ПЕРІОДІ» 
Модератори проф. Татарчук Т.Ф., Зелінський О.О. Резніченко Г.І. 

Регламент виступу –15-20 хв. 
1 Репродуктивне старіння жінки: міфи та реалії проф.Квашенко В.П., 

м.Київ 
2 Негормональна корекція вікових змін у жінок 

 
проф.Резніченко Г.І., 
м.Запоріжжя 
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3 Диференціальні підходи до лікування ранніх 
менопаузальних порушень 

Єфименко О.О., м.Київ 

4 Клініко-фармакологічне обґрунтування 
раннього призначення та тривалого 
застосування ЗГТ 

Єфименко О.О., м.Київ 

5 Роль гестагена у лікуванні клімактеричних 
розладів 

проф.Потапов В.О.,  
Яроцька Н.В. 
м.Дніпропетрівськ 

6 Особливості корекції урогенітальних розладів 
у жінок в клімактерії 

Захаренко Н.Ф., м.Київ 

7 Терапевтичніпідходи до веденняпацієнток 
зартропатією в менопаузі 

проф.Грищенко О.В., 
Грищук К.О., 
Васильева І.О., м.Харків 

 

25.09.2015, пʼятниця 
10.00 – 13.00, Зеленийзал 

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  
«ШКОЛА ЩАСЛИВОГО БАТЬКІВСТВА. ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ» 

Модератор: проф. Борис О.М., проф.Вієвський А.М. 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 
 
 

1. Бикова О.Г. Структура та наслідки ускладнень інвазивних втручань під 
час  вагітності . 

2. Жданович О.І., Жданович Р.І. Особливості розвитку дітей з перенесеною 
пневмонією протягом 1 року життя 

3. Маляр В.В. Особливість кровоплину у судинному руслі децидуальної 
оболонки у жінок при ідіопатичному мало- і багатоводді 

4. Ночвіна О.А. Психосоматичні аспекти тазового болю. 
5. Таран О.А., Кошмеринська А.М. Сучасні методи діагностики патології 

шийки матки.  
6. Ус І.В., Атаманчук І.М., Воробей – Вихівська В.М. Тромбофілічні  

розлади при бесплідді та невиношувані вагітності в різні терміни. 
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