
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ПРОГРАМА 

10:50-
13:20

воркшоп Світлана Іванівна Роговська 
(Росія), д. мед. н., проф. кафед-
ри акушерства та гінекології 
РМАПО

Цервікальна дисплазія. 
Від міжнародних стан-
дартів до практичних 
рішень

14:00 – 
14:20

доповідь Наталія Миколаївна Лелюх, лікар 
акушер-гінеколог, клініка «Оберіг»

Нормальний біоценоз 
геніталій: нестерпна 
легкість буття

14:20-
14:40

доповідь Федір Іванович Лапій, к. мед. н., 
доц. каф. дитячих інфекційних 
хвороб та дитячої імунології 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, головний 
дитячий імунолог м. Києва

Природні імунні 
бар’єри: дари волхвів

14:40 – 
15:00

доповідь Руслана Володимирівна Карпусь, 
лікар інфекціоніст Київського місько-
го центру репродуктивної 
та перинатальної медицини

Герпесвірусна інфек-
ція: атлант розправляє 
плечі

15:00-
15:20

доповідь Святослав Леонідович Ней марк, 
лікар акушер-гінеколог, онкогінеко-
лог, пров. спец. клініки «Профімед», 
зав. жіночою консульт. поліклініки 
№3 Святошинського р-ну м. Києва

Контрацепція та ризик 
зараження HPV: 
міфи та реалії. Правила 
«одужання»

15:20-
15:50

дискусія Модератор – Федір Іванович Лапій Незайві знання, щоб не 
робити зайвого

16:20-
17:50

доповідь Наталія Федорівна Лигирда, 
к. мед. н., ст. н. с. відділення 
онкогінекології Національного 
інституту раку

Особливості 
діагностики та 
лікування рецидивів 
передраку шийки 
матки. Як уникнути 
помилок

8:00-9:00 Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)

9:00-9:10 промова Людмила Чуприна, шеф-редактор журналу «З турботою про Жінку»
Тетяна Тихомирова, видавець журналу «З турботою про Жінку»

Промова з нагоди відкриття

1 сесія «Відображення у гормональному дзеркалі» (зала «Атмосфера»)

9:10-10:40 воркшоп Rene Frydman (Франція), проф. медицини Університету Париж XI, керівник відділення 
гінекології та акушерства в госпіталі Антуана Беклєр (Клермонт, Франція), Президент 
Міжнародного товариства м’яких підходів у допоміжній репродуктології (ISMAAR)

Синдром полікістозних яєчників

10:40-10:50 Вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера», хол зали «Київ Ballroom»)

2 сесія «Відображення у гормональному дзеркалі» (зала «Атмосфера») 3 сесія «Патологія шийки матки» (зала «Київ Ballroom»)

10:50-
11:30

профе-
сійне за-
нурення

Ксенія Георгіївна Хажиленко, лікар 
акушер-гінеколог, генетик, спеціаліст 
з УЗД відділення лікування без-
пліддя та амбулаторної допомоги 
клініки ISIDA

Передчасна недо-
статність яєчників

11:30-
11:50

доповідь Ірина Дмитрівна Гюльмамедова, 
д. мед. н., проф. кафедри акушерст-
ва, гінекології та перинатології, пров. 
наук. спів. ДУ НДІ ПАГ НАМН України

Індукція овуляції 
у пацієнток з «нор-
мальною» відповід-
дю та групи ризику 
СПКЯ

11:50-
12:10

доповідь Галина Володимирівна Стрелко, 
к. мед. н., лікар акушер-гінеколог, ре-
продуктолог, головний лікар клініки 
«Родинне джерело»

Слабкі відповідачі 
(poor responders) 

12:10-
12:30

доповідь Ольга Василівна Рикова, керівник 
клінічного напрямку лабораторної 
діагностики  медичної лабораторії 
«Синево»

СПКЯ: оптимальний 
комплекс лаборатор-
них тестів

12:30-
13:00

дискусія Модератор – Ксенія Георгіївна 
Хажиленко

Добрі наміри 
та суворі реалії

13:00-14:00 Обідня перерва, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера», хол зали «Київ Ballroom»)

4 сесія «Менеджмент проблем молочної залози та порушень 
менструального циклу» (зала «Атмосфера»)

5 сесія «Мікробіота: одвічні друзі, запеклі вороги» (зала «Київ Ballroom»)

14:00-
14:30

доповідь Томаш Пашковський (Польща), 
д. мед. н., проф., зав. ІІІ кафед рою 
і Клінікою гінекології медичного 
університету в Любліні

Дисгормональні 
захворювання молоч-
ної залози – масталгія

14:30-
15:00

доповідь Тетяна Феофанівна Татарчук, 
член-кор. НАМНУ; д. мед. н., 
професор

Роль гіперпролак-
тинемії у генезі 
функціо нальних 
порушень репродук-
тивної системи

15:00-
15:30

доповідь Тетяна Анатоліївна Струк, к. мед. н., 
кафедра перинатології, акушерства 
та гінекології ХМАПО

Латентна гіпер-
пролактинемія 
у практиці гінеколога. 
Метаболічні аспекти

15:30-
16:00

доповідь Микола Федорович Анікусько, 
хірург-онколог, зав. хірургічним 
відділенням Київського міського 
клінічного онкологічного центру

Доброякісні захво-
рювання молочної 
залози. Діагностика 
та лікування

16:00-16:20 Перерва на каву, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера», хол зали «Київ Ballroom»)

6 сесія «Коло жіночої сили: пори року» (зала «Атмосфера») 7 сесія «Інфекції у гінекології»  (зала «Київ Ballroom»)

16:20-
16:40

доповідь Ольга Петрівна Танько, д. мед. н., 
проф., КУОЗ «Харківський міський 
клінічний пологовий будинок»

Відновлення гармонії 
менопаузального 
періоду: критерії 
ефективності у ліку-
ванні атрофічного 
вульвовагініту

16:40-
17:20

профе-
сійне за-
нурення

Михайло Володимирович 
Медведєв, д. мед. н., проф. кафедри 
акушерства та гінекології 
ДУ ДМА МОЗ України

Менеджмент 
менопаузи: ніколи 
не кажи «ніколи»

17:20-
18:00

профе-
сійне за-
нурення

Олександр Олексійович Процепко, 
д. мед. н., проф. кафедри акушерст ва 
та гінекології №1 ВНМУ

Урогенітальний 
пролапс в практиці 
акушер-гінеколога: 
над прірвою у житі

18:00-
18:20

дискусія Модератор – Михайло 
Володимирович Медведєв

18:20-18:30 Офіційне підведення підсумків (зала «Атмосфера»)

18:30-19:00 Урочисте закриття, вільне спілкування, відвідування виставки  (хол зали «Атмосфера»)


