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Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології», 

яка відбудеться 16 березня 2018 року в приміщенні 
клубу Національного військово-медичного клінічного 
центру «Головний військовий клінічний госпіталь» за 

адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 16 з 9:00 до 18:00.

Початок конференції
16 березня 2018 р. о 9:00  

в конференц-залі
Національного військово-медичного  

клінічного центру «ГВКГ».

Реєстрація
делегатів та учасників конференції  

буде проходити
в холі перед конференц-залом

16 березня з 8:00 до 9:00.

Офіційні мови конференції
українська, російська, англійська.

Регламент доповідей
до 15 хв.

Під час роботи конференції буде  
працювати виставка

лікарських препаратів  
фармакологічних компаній.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови оргкомітету:

д.м.н., професор Амосова К.М.
д.м.н. Гінзбург В.М.

Члени оргкомітету:
д.м.н., професор Венцківський Б.М.

д.м.н., професор Венцківська І.Б.
д.м.н, професор Лакатош В.П.

д.м.н. Загородня О.С. 
к.м.н. Антонюк М.І.
к.м.н. Леуш С.Ст.  

к.м.н. Слободяник О.Я.
Програмні питання:

д.м.н., доц. О. Загородня 
+38 (050) 687 32 68

Організаційні питання:
Тел.: +38 (067) 239 90 71
E-mail: garmonia-info@i.ua

СПОНСОРИ:
ТОВ «САНДОЗ Україна»

Представництво «Абботт Лабораториз С. А.»
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»

ПАТ «Галичфарм»
За участю:

Представництво «ЕГІС ФАРМАС’ЮТІКАЛС ПЛС»
ТОВ «ОПТЕК»

ТОВ «Сінево Схід»
Представництво «Мукос Фарма ЦЗ с. р.о.»

ТОВ «Квайссер Фарма Україна»
ТОВ «ЮГМЕДКОНТРАКТ»

Представництво «Ядран-Галенська Лабораторія д. д.» в Україні
ПП «Голден-Фарм»

ТОВ «Смарті Фемілі»
ТОВ «Медична клiнiка «Iнновацiя»

Представництво «Альпен Фарма АГ»
 ПП «МБ-Сервіс»   

ТОВ «Торгівельна компанія «Сканер»
ТОВ «ЕКОМЕД»
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9:00–9:10 Вiтання
9:10–9:25 Венцківська І.Б., 

Біла В. В., 
Загородня О. С.

Київ «Інтранатальний захист 
недоношеного плода —  сучасні 
можливості та результати»

9:25–9:40 Гладчук І.З., 
Рожковська Н. М., 
Маричереда В. Г., 
Кожаков В. Л. 

Одеса «Лапароскопічна хірургія 
в стадіюванні ранніх стадій раку 
ендометрія та шийки матки»

9:40–10:00 Магамов И.Ш. Баку «Можливості та обмеження 
лапароскопічної хірургії 
в доброякісній гінекології»

10:00–10:15 Громова О.Л. Полтава «Перименопауза. Не втрачай 
свого часу»

10:15–10:35 Діаа Різк  
(Diaa Rizk)

Манама, 
Бахрейн 
(Bahrain)

«Традиційні погляди на 
лікування пролапсу органів 
малого тазу. Докази 2018» 
(«Traditional repair of Pelvic organ 
Prolapse: The Evidence in 2018»)

10:35–10:50 Макарчук О.М. Івано- 
Франківськ

«Гормональна підтримка 
при невиношуванні з позицій 
доказової медицини»

10:50–11:05 Маланчук Л.М.  Тернопіль «Аналіз регіональних показників 
збереження якості життя та 
соціальної активності жінок 
у постменопаузальному періоді 
за результатами впровадження 
проекту «Жіночість 
майбутнього»

11:05–11:20 Жабицька Л.А. Київ «Післяпологова кровотеча: 
медикаментозне та 
мініінвазивне лікування»

11:20–11:35 Венцківський Б.М., 
Жегулович В. Г., 
Жегулович Ю. В. 

Київ «Нові шляхи збереження оварі-
ального резерву при операціях 
на яєчниках. Індивідуальна 
тактика, просте рішення»

11:30–12:00 КАВА-БРЕЙК
12:00–12:15 Зубовская Е.Т. Мiнськ, 

Білорусь
«Дифференциальный подход 
к оценке агрегационной 
функции тромбоцитов 
у женщин с осложненным 
течением беременности»

12:15–12:30 Товстановська В.А. Київ «Профілактика гестаційних 
ускладнень дисплазії сполучної 
тканини препаратами магнію»

12:30–12:45 Рожковська Н.М., 
Гладчук І. З., 
Волянська А. Г. 

Одеса «Сучасний хірургічний та 
постхірургічний менеджмент 
пацієнток з ендометріозом»

12:45–13:00 Загородня О.С. Київ «Використання пробіотиків  
при антибіотикотерапії  
в гінекології»

13:00–13:15 Романенко Т.Г.  Київ «Плацентарна дисфункція та 
невиношування вагітності»

13:15–13:30 Прощенко О.М. Київ «Залізодефіцитна анемія як 
наслідок маткових кровотеч. 
Профілактика і лікування»

13:30–13:45 Костенко О.Ю. Київ «Значення нормальної 
мікрофлори у здоров›ї жінки. 
Пробіотики в гінекології»

13:45–14:00 Леуш С.Ст. Київ «Транексамова кислота 
при аномальних маткових 
кровотечах»

14:00–15:00 ОБІД
15:00–15:20 Thomas W.Hilgers   Омаха, 

США  
(USA)

«NaPro технології – сучасний 
спосіб лікування непліддя» 
(«NaProTechnology – a modern 
way of infertility treatment»)

15:20–15:35 Жук С.I. Київ «Попередження репродук тив-
них втрат – що може лікар?»
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15:35–15:50 Бойчук А.В, 
Овчарук В. В.

Тернопіль «Патогенетичні аспекти 
профілактики синдрому 
затримки росту плода»

15:50–16:05 Корнацька А.Г. Київ «Запальнi захворювання 
репродуктивної системи»

16:05–16:20 Голяновський О.В., 
Потапов В.О., 
Голяновський В.О. 

Київ 
Дніпро

«Комплексна профілактика 
геморагічних та інфекційних 
ускладнень кесарського 
розтину»

16:20–16:35 Бойчук  А.В., 
Хлібовська  О.І.

Тернопіль «Комплексна терапія та 
профілактика затримки росту 
плода у вагітних з анемією»

16:35–16:50  Сушковa О.С. Мiнськ, 
Білорусь

«Нові можливості в діагностиці 
істміко-цервікальної 
недостатності»

16:50–17:05 Заболотнов В.О.  Житомир «Гіпоталамо-гіпофізарно-
яєчникова дисфункція»

17:05–17:20 Хілько Д.А. Київ «Рак молочної залози. 
Актуальні питання скринінга, 
діагностики та лікування»

17:20–17:35 Харченко К.В. Київ «Актуальні питання 
малоінвазивної хірургії 
в онкогінекології»

17:35–17:50 Ткаченко О.В. Мiнськ, 
Білорусь

«Метод медичної профілактики 
та лікування ускладнень 
вагітності у жінок з 
трансплантованими органами 
та тканинами»

17:50–18:05 Гнатко О.П., 
Скурятіна Н.Г.

Київ «Гінекологічна патологія та її 
зв›язок з перебігом пубертату»

18:05 - 18:30 ОТРИМАННЯ СЕРТИФIКАТIВ. РОЗІГРАШ ПРИЗІВ

Стендові доповіді: 
Сенчук А.Я, 
Запорожець Р. М.

Київ «Лікування поєднаної патології ендо- та 
міометрію у жін.ок перименопаузального 
періода з екстрагенітальною патологією»

Мищенко В.П., 
Руденко І.В, 
Голубенко М.Ю., 
Тумасян К.П.

Одеса «Шляхи профілактики невиношування 
вагітності»

Мушак Н.І. Ужгород «Особливості перебігу вагітності на тлі 
артеріальної гіпертензії в умовах йодного 
дефіциту»

Верещагіна Т.А. Тернопіль «Скринінг –діагностика депресивних станів 
у жінок з гіперпластичними процесами 
ендометрія»

Існюк Н. М., 
Бойчук А.В

Тернопіль «Особливості анамнезу жінок з фібромі-
омою матки та дисфункцією щитовидної 
залози».

Скрипченко Н. Я., 
Тиха В.Г

Київ «Профілактика субіновлюції матки у роділь 
з лейоміомою матки»

Ткаліч В. В., Ткаліч В.О., 
Мясніков Д.В.,  
Неділя Ю.В. 

Київ «Торакальний ендометріоз. Діагностика та 
тактика лікування»

Горбунова О.В., 
Зарічанська Х.В.

Київ «Оптимізація прегравідарної підготовки 
жінок з вагінальним кандидозом на тлі папі-
ломавірусної інфекції»

Пехньо Н.В. Київ «Моніторинг стану плода під час пологів»
Щуревська О.Д. Киів «Психологічна складова моніторингу вагіт-

ності у жінок-переселенок»
Бен Амор Маріам Київ «Перинатальні ускладнення у вагітних 

з прееклампсією»
Жеребак Н.М. Київ «Хронічний гастрит як причина ранніх геста-

ційних ускладнень»
Венцківська І.Б., 
Павловська МО.

Київ «Особливості перебігу клімактеричного 
синдрому на тлі супутньої екстрагенітальної 
патології на прикладі гіпотериозу та  цукро-
вого діабету типу 2»



Чубатий А. І. Київ «Аномальні маткові кровотечі у дівчат-під-
літків: діагностична та лікувальна тактика»

Тишко К.М. Київ «Характер пологової діяльності у жінок 
з ожирінням»

Шляхтіна А.О. Київ «Прогностичні фактори ризику розвитку 
внутрішньоутробного інфікування плода»

Будченко Є.А. Київ «Профілактика генітального пролапсу в су-
часних умовах»

Мовчан О.Ф. Київ «Редермалізація: нові можливості в ліку-
ванні гіпотрофічних рубців промежини після 
пологів та реконструктивних операцій»

Варченко Л.М. Київ «Алгоритм лікувально-діагностчиних 
заходів для відновлення репродуктивного 
здоров›я та якості життя у жінок репродук-
тивного віку з субклінічним гіпотиреозом»

Камінський В.В., 
Шалько М.Н., 
Прокопович Е.В.

Київ «Клінічний досвід застосування селективних 
модуляторів  прогесторонових рецепторів в 
адьювантній терапії після міомектомії»

Павловський С.А. Київ «Аналіз показників клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень у жінок серед-
нього віку на тлі цукрового діабету типу 2 та 
неалкогольної жирової хвороби печінкиї»

Стендові доповіді (продовження) 

МАЙСТЕР–КЛАС  
«Лікарська тактика при кровотечі,  

спричиненій акушерською травмою» 
Організатори: 

Перинатальний центр м. Києва
Фармак 

Mісце проведення
І черга - 10:00-13:00 
ІІ черга – 15:00-18:00
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