ПРЕКУРСИ 19 ВЕРЕСНЯ
Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)

08:00-09:00
09:00-13:00
09:00-09:20
09:20:09:50
9:50-11:30
11:30-11:50
11:50-12:20
12:20-13:00
13:00-14:00
14:00-19:30
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-19:30

Прекурс Нелли Волик «Ультразвукова діагностика внутрішньоматкової патології»
Аномалії розвитку матки: ембріологічна довідка, епідеміологія
Сучасні класифікації:термінологія, принципи використання у клінічній практиці
Ультразукові ознаки основних класів аномалій розвитку матки. Диференційний діагноз. Значення 3Д-реконструкції
Дискусійні питання клінічного використання чинних класифікацій. Нові рекомендації
Інші внутрішньоматкові патології, повязані з репродуктивними проблемами (поліпи, міома, сінехії). Значення 3Д-реконструкції
Live-scan
Обідня перерва для учасників двох майстер-класів

Реєстрація учасників прекурсу Миколи Грищенка

Прекурс Миколи Грищенка Теорія та лікування неплідності»
Алгоритми діагностики та лікування неплідності (1 частина)
Лекція Ксенії Хажиленко «Основи індукції овуляції та суперовуляції»
Алгоритми діагностики та лікування неплідності (2 частина)
Теоретичні основи трансвагінальної аспірації фолікулів та ембріотрансферу
Відпрацювання практичних навичок на симуляторах

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 20 ВЕРЕСНЯ
Реєстрація, кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)

08:00-09:00
09:00-12:00
09:00-09:20

Доповідь

09:20-09:40

Доповідь

09:40-10:10

Доповідь

10:10-10:30

Дискусія

10:30-12:00

Партнерська доповідь
Synevo

1 сесія. Генетика репродукції
Маргарита Ніколенко, д. мед. н., заступник директора Східно-Українського
спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики, науковий
директор МБЦ «Геном», викладач кафедри акушерства, гінекології та перинатології
НМАПО ім. П. Л. Шупика
Вікторія Бадюк, к. мед. н., доцент, завідувач клініко-діагностичної лабораторії
Клініки генетики і репродукції «Вікторія»
Nasser Al Asmar Pinar, PhD, науковий консультант та молекулярний біолог
лабораторії Передімплантаційної генетичної діагностики клініки IGENOMIX (Іспанія)
Микола Веропотвелян, д. мед. н., генеральний директор Міжобласного центру
медичної генетики та пренатальної діагностики ім. П. М. Веропотвеляна,
заслужений лікар України
TBD

Хромосомні дослідження продуктів
запліднення
Обстеження батьків при репродуктивних втратах. Гени-кандидати
Передімплантаційне генетичне
тестування
Дискусія

TBD

Обідня перерва

12:00-13:00

2 сесія. Внутрішньоматкова патологія
Karine H. Tokhunts, д. мед. н., професор, ISUOG Advisory Member, Президент
Вірменської асоціації УЗ діагностики в акушерстві та гінекології,
член Вченої ради ВАК Республіки Вірменії (Вірменія)
Світлана Шиянова, к. мед. н., акушер-гінеколог, керівник служби Репродуктологія
МЦ «ISIDA-IVF»
Михайло Медведєв, д. мед. н., акушер-гінеколог вищої категорії, професор кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України

13:00-17:00
13:00-13:30

Доповідь

13:30-14:00

Доповідь

14:00-14:30

Доповідь

14:30-15:30

Партнерський сателіт
Abbott
(телеміст)

Asher Bashiri, професор, Президент Всесвітнього конгресу з невиношування,
директор з материнства та акушерства Університетського медцентру Soroka,
Беер-Шева, Ізраїль. Директор клініки з проблем звичного невиношування,
зав. відділенням амбулаторної допомоги у перинатології, сонографії та акушерстві
(Ізраїль)

Дідрогестерон у профілактиці звичних
втрат та загрозливого викидня

15:30-16:00

Доповідь

16:00-16:30

Доповідь

Чоловічий фактор звичного
невиношування
Загублені наміри

16:30-17:00

Доповідь

Nasser Al Asmar Pinar, PhD, науковий консультант та молекулярний біолог лабораторії Передімплантаційної генетичної діагностики клініки IGENOMIX (Іспанія)
Ірина Лісна, психолог, завідувачка відділення реабілітації та психологічної підтримки
МЦ «ISIDA-IVF»
Вікторія Буйнова, акушер-гінеколог, лікар УЗД, медичний генетик, директор структурного
підрозділу №4 ММ «Добробут»

17:00-18:30
17:00-17:30

Доповідь

17:30-18:00

Доповідь

18:00-18:30

Дискусія

18:30-19:00

3 сесія. Гемостазіологія звичних втрат вагітності
Наталія Фірсова, к. мед. н., акушер-гінеколог, гемостазіолог, лікар
вищої кваліфікаційної категорії, МЦ «ISIDA-IVF»
МедГоблін, найпопулярніший медичний блогер України
Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, керівник напрямку лікування
невиношування вагітності клініки ISIDA

Маткові аномалії
Ендометріоз
Місце гістероскопії у доланні маткового фактору звичних втрат вагітності

Хибні ультразвукові висновки
І триместру
Потреби та інструменти діагностики
стану гемостазу
Спадкові тромбофілії: спокуса
лікувати та як з нею боротися
Дискусія

Урочисте завершення першого сесійного дня (хол зали «Атмосфера»)

ДЕНЬ ДРУГИЙ 21 ВЕРЕСНЯ
Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)

08:00-09:00

4 сесія. Стани, асоційовані з неплідністю
Микола Грищенко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
ХНУ імені В. Н. Каразіна
Любов Михайлишин, к. мед. н., акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, завідувач відділення репродуктології клініки «Альтернатива»
Ірина Судома, д. мед. н., професор; директорка з науки та розвитку клініки «Надія». Лікар
акушер-гінеколог вищої категорії
Karine H. Tokhunts, д. мед. н., професор, ISUOG Advisory Member, Президент Вірменської
асоціації УЗ діагностики в акушерстві та гінекології, член Вченої ради ВАК Республіки Вірменії (Вірменія)

09:00-11:00
09:00-09:30

Доповідь

09:30-10:00

Доповідь

10:00-10:30

Доповідь

10:30-11:00

Доповідь

11:00-13:00
11:00-11:30

Доповідь

11:30-12:00

Доповідь

12:00-12:30

Партнерсь- Юлія Кременська, к. біол. н., біолог, завідувач Генетичного лабораторного центру
ка допоМЦ «ISIDA-IVF»
відь ISIDA

12:30-13:00

Доповідь

Передчасна недостатність яєчників
Репродуктивний ультразвук:
що нового?

Ендометріальна рецептивність
Ендометріальна та системна
імунодіагностика
Рецептивність ендометрію.
Методи діагностики

Любов Михайлишин, к. мед. н., акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, завід- Матковий мікробіом та фертильність
увач відділення репродуктології клініки «Альтерантива»
Обідня перерва

13:00-14:00
14:00-15:30
14:00-14:30

Доповідь

14:30-15:00

Доповідь

15:00-15:30

Дискусія

15:30-17:30
15:30-16:00

Доповідь

16:00-16:30

Доповідь

16:30-17:00

Доповідь

17:00-17:30

Доповідь

17:30-18:00

5 сесія. Ендометрій
Pilar Lopez, PhD, лабораторний менеджер з аналізу ендометріальної рецептивності лабораторії Передімплантаційної генетичної діагностики клініки IGENOMIX (Іспанія)
Joane Kwak-Kim, MD, професор, спеціалістка з репродуктивної імунології; директорка напрямку репродуктивної медицини та імунології у Rosalind Franklin University of medicine
and science (США)

Повторні невдалі імплантації. Крах
сподівань
Нові підходи в менеджменті СПКЯ

6 сесія. Імунологія репродукції
Joane Kwak-Kim, MD, професор, спеціалістка з репродуктивної імунології; директорка
напрямку репродуктивної медицини та імунології у Rosalind Franklin University of medicine
and science (США)
Олег Назар, к. мед. н., лікар-імунолог вищої категорії, доцент кафедри клінічної
лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П. Л. Шупика
Борис Донськой, к. біол. н., імунолог, старший науковий співробітник
Лабораторії імунології з наукової групою вірусології

Релевантна медицина для NKобумовленої імунопатології в пацієнток з репродуктивними розладами
Імунотерапія при звичному невиношуванні: за та проти
Дискусія

7 сесія. Пізні втрати
Ірина Могілевкіна, д. мед. н., професор Навчально-наукового центру безперервної
професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ ім. Богомольця
Микола Веропотвелян, д. мед. н., генеральний директор Міжобласного центру медичної
генетики та пренатальної діагностики ім. П. М. Веропотвеляна, заслужений лікар України
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст із медицини плода, консультант
медичного центру «Уніклініка», член правління Української асоціації доказової медицини
Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, керівник напрямку лікування
невиношування вагітності МЦ «ISIDA-IVF»

Істміко-цервікальна недостатність:
шити чи не шити?
Ранні та пізні предиктори мертвонародження
Передчасні пологи: чи можемо ми насправді зменшити частоту?
Целіакія та репродуктивні розлади

Завершення заходу. Підсумки та запитання

