ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ

ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ, ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД

ОРГАНІЗАТОРИ

THE PROFESSIONAL MEETINGS

PREGNANCY, LABOUR, POSTPARTUM
20-21 жовтня 2017 • Київ

www.obstetricdays.com.ua • www.obstetricdays.com.ua

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 20 ЖОВТНЯ
08:00-08:50
08:50-09:00

Вітальна
промова

Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки
Тетяна Тихомирова, видавець журналу «З турботою про Жінку»,
Промова з нагоди відкриття
Людмила Чуприна, шеф-редактор журналу «З турботою про Жінку»
1 Сесія

09:00-09:40

Професійне
занурення

Маргарита Ніколенко, д. мед. н., директор
медико-біологічного центру «Геном»

09:40-10:20

Професійне
занурення
Доповідь

Партнерська доповідь Сінево. Доповідач уточнюється

Сучасні підходи до раннього перинатального прогнозування: як, коли, кому,
навіщо? Спірні та вирішені питання
Тема уточнюється

Ганна Гребініченко, к. мед. н., ст. н. с. відділення медицини плода ДУ «ІПАГ
НАМН України»

Оцінка плацентарної гемодинаміки під
час вагітності

10:20-10:50

10:50-11:00

Технічна перерва

11:00-11:30

Доповідь

11:30-12:10

Доповідь

12:10-13:10

Воркшоп

Олег Тарабрін, д. мед. н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ОНМедУ

13:10-13:40

Доповідь

Дмитро Коньков, д. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології №1
ВНМУ ім. М. І. Пирогова

13:40-14:40
14:40-15:10
15:10-15:40
15:40-16:20
16:20-16:50

2 Сесія
Віктор Ошовський, к. мед. н., консультант МЦ «Уніклініка»

Перша допомогпа при ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії) очима акушера:
курс на безпеку
Затримки розвитку плода та малий для
гестаційного віку плід: що ми знаємо
сьогодні
Тромбогеморагічні розлади: діагностика та комплексна корекція. Інструментальні методи дослідження гемостазу
Нові підходи в профілактиці та лікуванні ПЕ

Обідня перерва
Професійне
занурення
Доповідь
Професійне
занурення
Доповідь

16:50-17:10

3 Сесія
Партнерська доповідь Сінево. Доповідач уточнюється
Раад Таммо, лікар-рентгенолог відділення променевої діагностики ДУ
«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України»
Dragan Belci, доктор медицини, зав. відділенням акушерства та гінекології
Центральної лікарні міста Пула, Pula/Croatia
Артем Чернов, к. мед. н., асистент кафедри акушерства та гінекології №1
НМАПО ім. П. Л. Шупика

Тема уточнюється
МРТ в пренатальній діагностиці
Нові акушерські техніки
у веденні прирощеної плаценти
Акушерська гематома

Перерва на каву

17:10-17:50

Професійне
занурення

17:50-18:20

Доповідь

18:20-21:00

Інна Кукуруза, к. мед. н., обласний спеціаліст, відповідальний за проведення
методичної роботи за фахом «Акушерство та гінекологія», заст. гол. лікаря з
акушерства та гінекології Вінницької обл. клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова

4 Сесія
Ірина Могілевкіна, д. мед. н., професор Міжнародної академії
екології та медицини
Спеціальні лекції
Гертруда Шпатаковська, доктор психології, президент Асоціації перинатальних практиків «Психея»
Урочисте закриття першого дня

Супровід самовільних пологів
при доношеній вагітності: свіжий погляд
Професійне вигорання
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ДЕНЬ ДРУГИЙ 21 ЖОВТНЯ
08:00-09:00

Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки

09:00:09:30

Доповідь

09:30-10:30

Ворк-шоп

10:30-11:00

Доповідь

11:00-11:20

Дискусія

11:20-11:40

Перерва на каву

11:40-12:40

Ворк-шоп

12:40-13:10

Доповідь

13:10-13:40

Доповідь

13:40-14:40
Доповідь

15:10-15:40

Ворк-шоп
(частина 2)

15:40-16:10

Доповідь

16:20-17:00
17:00-17:30

17:30-18:00

6 Сесія
Joscha Steetskamp, доктор медицини, провідний спеціаліст відділення акушерства та гінекології, Університетського медичного центру Йоганнеса
Гутенберга, Університету Майнц, Mainz/Germany
Віктор Ошовський, к. мед. н., консультант «Уніклініка»
Joscha Steetskamp, доктор медицини, провідний спеціаліст відділення акушерства та гінекології, Університетського медичного центру Йоганнеса
Гутенберга, Університету Майнц, Mainz/Germany

Реальні можливості УЗД в пологах
Рідкісні акушерські синдроми:
елементи теорії і досвіду
Вагітність і тазове дно: вплив гестації,
пологів та післяпологового періоду на
розвиток пролапсу тазових органів

Обідня перерва

14:40-15:10

16:10-16:20

5 Сесія та дискусійна панель «Актуальні вопроси акушерства»
Ігор Лахно, к. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології
Цервікальний серкляж та превентивні
ХНУ імені В. Н. Каразіна
комбінації: що працює?
Dragan Belci, доктор медицини, зав. відділенням акушерства та гінекології
Інновації у кесаревому розтині
Центральної лікарні міста Пула, Pula/Croatia
Сергій Чечуга, д. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології №2
Кесарів розтин зі збереженням цілісносВНМУ ім. М. І. Пирогова, заст. гол. лікаря з медичної частини Вінницької місь- ті плодових оболонок
кої лікарні «Центр матері та дитини»
Модератор: Ігор Лахно

7 Сесія
Вікторія Бадюк, к. мед. н., генетик, зав. клиніко-диагностичної лабораторії
МЦ Клініка генетики репродукції «Вікторія»
Наталя Титаренко, к. мед. н., асист. каф. хірургії №1 з курсом
анестезіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, гол. спеціаліст
«Акушерська реанімація» Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА
Світлана Галич, д. мед. н., проф. кафедри акушерства та гінекології №2 ОНМУ
ім. М. І. Пирогова

Сучасні алгоритми пренатальної діагностики хромосомних аномалій
Перша допомога при ТЕЛА очима анестезіолога: міждисциплінарний підхід
Рухові та мімічні реакції внутрішньоутробної дитини – показник її стану
чи характеристики особистості?

Технічна перерва
8 Сесія
Професійне Дмитро Добрянський, д. мед. н., професор кафедри педіатрії
занурення
ЛНМУ ім. Данила Галицького
Доповідь
Олена Костюк, к. мед. н., доцент кафедри неонатології
НМАПО ім. П. Л. Шупика
Урочисте закриття другого дня

Нейропротекція:
що мають знати акушери
Стрептококи групи В під час вагітності і у новонародженого. Знайомі незнайомці. Що робити і куди рухатися?

