МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №1
ТОВ «ВА-ГРУП»

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Контроверсії в сучасному акушерстві:
прееклампсія та передчасні пологи»
22 березня 2019 року

Місце проведення заходу:
м.Київ, вул.Хрещатик, 2, «Український дім»
("Велика виставкова зала", 2 поверх)
Реєстрація учасників конференції буде відбуватись на експозиційному майданчику
конференц-центру (2 поверх). Зареєстровані учасники отримують матеріали
конференції та сертифікат учасника.
Для участі у науково-практичній конференції з міжнародною участю
слід зареєструватись через форму на сайті: gynecology.org.ua:
«П.І.П_____________________________________________
Контактний телефон ________________________________
Електронна адреса _________________________________»

Презентація доповідей: мультимедійний проектор
Робочі мови науково-практичної конференції: українська, російська, англійська

Програма роботи конференції:
П’ятниця, 22 березня 2019 року
08:00 – 09:00
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
МОДЕРАТОРИ:проф.Лакатош В.П. (Київ), проф. Ткаченко Р.О.(Київ)
09:00 – 09:30

Відкриття конференції, вітальне слово Президії

09:30 – 09:45

«Прееклампсія» - Венцківський Б.М. (Київ)
«Основні аспекти діагностики та лікування прееклампсії» Regina Macuiliviceine (Вільнюс)

09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30

«Сучасна стратегія лікування тяжкої прееклампсії» - Ткаченко Р.О. (Київ)
«Оптимізація дій медичного персоналу при тяжкій прееклампсії» Коньков Д.Г., Булавенко О.В. (Вінниця)
«Перипартальна кардіоміопатія: від теорії до практики» Манасова Г.С., Зелинский А.А., Буднюк А.А. (Одеса)
«Роль гестаційних гіпертензивних ускладнень в розвитку асоційованої з
вагітністю серцево-судинною патологією» - Давидова Ю.В. (Київ)
КАВА – БРЕЙК

МОДЕРАТОРИ:проф.Маланчук Л.М. (Тернопіль), доц.Загородня О.С.(Київ)
«Плацентарна дисфункція при передчасних пологах – лікувати чи не
11:30 – 11:45 лікувати? » - Венцківська І.Б. (Київ)
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
12:45 – 14:00

«Передчасні пологи – досягнення та перспективи» Біла В.В., Загородня О.С. (Київ)
«Передчасні пологи – імунологічний конфлікт мати- плід збудник» Говсеєв Д.О.,Берестовой В. (Київ)
«Плацентарна дисфункція як предиктор невиношування вагітності» Романенко Т.Г. (Київ)
«Недоношені діти – особливості виходжування на сучасному етапі» Тишкевич В.М. (Київ)
«Передчасні пологи при тазовому передлежанні – світові рекомендації» Галич С.Р., Крупник О.М.(Одеса)
ОБІД

МОДЕРАТОРИ: проф.Голяновський В.О. (Київ), проф. Манасова Г.С.(Одеса)
14:00 – 14:15

15:45 – 16:00

«Сучасний скринінг прееклампсії» - Носенко О.М. (Одеса)
«Невиношування та передчасні пологи: гормональна підтримка з позицій
доказової медицини» - Макарчук О.М., Околох Онієка (Івано-Франківськ)
«Сучасний менеджмент загрози передчасних пологів» Голяновський О.В., Стецюк К.В., Голяновський В.О. (Київ)
«Типові та атипові варіанти кесарського розтину при передчасних пологах»
- Гладчук І.З., Рожковська Н.М., Григурко Д.О., Герман Ю., Посохова С.П.
(Одеса)
«Медикаментозний супровід вагітних з ендотеліальною дисфункцією» Маланчук Л.М. (Тернопіль)
«Вікно терапевтичних можливостей невиношування у другому триместрі
вагітності» - Заболотнов В.О., Хватова О.О., Сегедина Я.П. (Житомир)
«Профілактика ендотеліальної дисфункції у жінок групи високого ризику по
прееклампсії» -Носенко О.М. (Одеса)
«Роль матково-плацентарної гемодинаміки у ґенезі гестаційних
ускладнень» - Коньков Д.Г. (Київ)

16:00 – 17:00

Дискусія

14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45

САТЕЛІТНИЙ МАЙСТЕР КЛАС (зал "Медіа-центр", 2-й поверх)
«Тактика при передлежанні плаценти» - організатори компанія
14:00 – 16:00 «Фармак» та Перинатальний центр м.Києва
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
«Порівняльний аналіз неонатальних наслідків після класичного (за M.Stark)
та модифікованого кесарського розтину при передчасних пологах» Григурко Д.О. (Одеса)
«До питання про асоціацію вітамін D статусу та генетичного поліморфізму
його рецепторів з прееклампсією вагітних» Манасова Г.С., Диденкул Н.В. (Одеса)
«Сучасні можливості прогнозування прееклампсії» Романенко Т.Г., Сулименко О.М. (Київ)
«Вплив перинатальних факторів на формування репродуктивного здоров'я
дівчат-підлітків» - Гнатко О.П, Чубатий А.І. (Київ)
«Профілактика перинатальних ускладнень у жінок з синдромом втрати
плода» - Кривицька Г.О., Маланчук С.Л.
«Невідкладні стани зі сторони дихальної системи у породіль»
Ткаліч В.В., Ткаліч В.О. (Київ)
«Ведення вагітності і пологів у жінок після консервативної міомектомії» С.Я.Сольський (Київ)
18:00
ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови оргкомітету:
Кучин Юрій Леонідович - д. мед. наук, професор, перший проректор з науковопедагогічної роботи та післядипломної освіти Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
Гінзбург Валентина Григорівна – д.мед. наук, директор Департаменту охорони
здоров'я КМДА
Венцківський Борис Михайлович – д.мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України
Відповідальний секретар оргкомітету:
Венцківська Ірина Борисівна - д. мед. наук, професор кафедри акушерства та
гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця.
Оргкомітет конференції:
Біла В.В.(Київ)
Загородня О.С. (Київ)
Лакатош В.П. (Київ)
Прощенко О.М. (Київ)
Савельчук А.О. (Київ)
Жушман Д.О. (Київ)
Жушман А.Є. (Київ)

Місце проведення засідань:
«Український дім»
("Велика виставкова зала", 2 поверх,
зал "Медіа-центр", 2-й поверх)
вул. Хрещатик, 2, Київ 02000, Україна

Телефон для довідок:+38 (097) 168-80-73
Електронна пошта: vagroup.ua@gmail.com
Конференція відбудеться за підтримки спонсорів:

З повагою,
Голова Оргкомітету,
Завiдуючий кафедрoю акушерства i гiнекологiї N1
член-кореспондент НАМН України, професор

Б.М. Венцківський

Директор ТОВ «ВА-ГРУП»

А.О. Савельчук

