РОЗКЛАД ВИСТУПІВ

3
ДЕНЬ ПЕРШИЙ. 8 ЛИСТОПАДА
ЗАЛА АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

08:00-09:00
09:00-11:00
09:00-09:30

09:30-09:45

09:45-09:55

09:55-10:05

10:05-10:20
10:20-10:30

10:30-10:40

10:40-11:00
11:00-12:20

Ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
1 сесія. Венозний тромбоемболізм в акушерстві
Доповідь Інна Кукуруза, к. мед. н., заст. гол. лікаря з акушерсько-гінекологічної до- Актуальні гайдлайни
помоги ВОКЛ ім. М. І. Пирогова;
із венозного тромбоемболізму
Наталія Титаренко, к. мед. н., асистент кафедри анестезіології, інтенсив- в акушерстві
ної терапії та медицини невідкладних станів ВНМУ ім. М. І. Пирогова, лікар анестезіолог Вінницького обласного перинатального центру
Кейс
Андрій Вознюк, к. мед. н., лікар акушер-гінеколог
Випадок тромбектомії з легеневої
Вінницького обласного перинатального центру
артерії в умовах штучного кровообігу
у вагітної в 25 тижнів гестації
Кейс
Наталія Фірсова, к. мед. н., лікар вищої категорії,
Тромбоз яремної вени на тлі синдрому
акушер-гінеколог, гемостазіолог
гіперстимуляції яєчників тяжкого ступеня (клінічний випадок)
Кейс
Лариса Притуляк, керівник Хмельницького обласного
Випадок лікування гострого інфаркперинатального центру, заступник головного лікаря
ту міокарду (стентування) у породіллі з
з акушерсько-гінекологічної допомоги Хмельницької
гострим тромбозом поверхневих вен
обласної лікарні
нижньої кінцівки
Кейс
Інна Кукуруза, к. мед. н, заст. гол. лікаря
Випадок успішного лікування масивної
з акушерсько-гінекологічної допомоги ВОКЛ ім. М. І. Пирогова
ТЕЛА у породіллі
Кейс
Ольга Засаднюк, к. мед. н., лікар акушер-гінеколог
Постійний кава-фільтр як метод лікуВінницького обласного перинатального центру;
вання тромбозу глибоких вен і контраНаталія Титаренко, к. мед. н., асистент кафедри анестезіології, інтенсив- версії тромбопрофілактики при наступної терапії та медицини невідкладних станів ВНМУ ім. М. І. Пирогова, лі- ній вагітності
кар анестезіолог Вінницького обласного перинатального центру
Кейс
Олександр Телегуз, лікар ультразвукової діагностики
Серія випадків післяпологового тромСарненської центральної районної лікарні
бозу яєчникових вен: особливості діагностики
Дискусія
Партнерська
доповідь
Abbott

Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст
із медицини плода, консультант медичного центру «Уніклініка»,
член правління Української асоціації доказової медицини
Тетяна Струк, к. мед. н., доцент кафедри перинатології,
акушерства та гінекології ХМАПО

Практична навігація
у медичній статистиці
Менопаузальна гормональна терапія:
практичні рекомендації
Міжнародного товариства з менопаузи

12:20-13:20

Обідня перерва

13:20-15:00
13:20-13:50

2 сесія. Розродження при багатоплодовій вагітності
Доповідь Андрій Бербець, к. мед. н, доцент кафедри акушерства та гінекології
Розродження при багатоплодовій
Буковинського державного медичного університету
вагітності
Кейс
Таміла Ібрагімова, лікар акушер-гінеколог, обласний перинатальний
Випадок пролонгування вагітності трійцентр м. Дніпро
нею до 33 тижнів при народженні
одного плода із трійні в 27 тижнів
Кейс
Руслан Федько, зав. відділення патології вагітних Ужгородського місьНародження недоношеної двійні в теркого пологового будинку, позаштатний акушер-гінеколог департаменту міні 30 тижнів вагітності шляхом кесаохорони здоров’я Ужгородської міської Ради;
ревого розтину з використанням меЮліанна Федько, лікар акушер-гінеколог Ужгородського міського поло- тодики вилучення в цілому плодовогового будинку, зав. жіночої консультації клініки «Асклепій», Ужгород
му міхурі
Кейс
Анастасія Пушкашу, лікар акушер-гінеколог комунального некомерційно- Випадок розродження при зрощених
го підприємства «Міський клінічний пологовий будинок №2», Чернівці
близнюках в терміні вагітності 34 тижні
Дискусія

13:50-14:10

14:10-14:30

14:30-14:50
14:50-15:00
15:00-16:30

Партнер.
доповідь
Synevo

16:30-18:20
16:30-17:10

3 сесія. Менеджмент пухлин яєчників
Доповідь Олександр Попков, лікар вищої категорії, к. мед. н.,
Рідкісні пухлини яєчників
зав. акушерсько-гінекологічної служби ММ «Добробут»
Кейс
Інна Демішева, лікар вищої категорії, лікар УЗД, медичний центр «Алое» Випадок кісти з низьким злоякісним
потенціалом
Кейс
Наталя Корх, лікар вищої категорії ММ «Добробут»
Випадок великої лютеоми яєчників
Наталя Товстолиткіна, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, лікар УЗД, Випадок фіброми яєчників
Кейс
зав. жіночої консультації КНП «Консультативно-діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва»
Кейс
Оксана Пономаренко, лікар акушер-гінеколог,
Випадок адренобластоми
лікар гінеколог підліткового віку ММ «Добробут»

17:10-17:30
17:30-17:45
17:45-18:05

18:05-18:20
18:20-19:00

Вікторія Бадюк, к. мед. н., доцент, завідувач клініко-діагностичної
лабораторії Клініки генетики і репродукції «Вікторія»

Пренатальна генетика в кейсах

Урочисте завершення першого сесійного дня (хол зали «Атмосфера»)
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4
ДЕНЬ ПЕРШИЙ. 8 ЛИСТОПАДА
ЗАЛА ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ
08:00-09:00

Ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)

09:00-12:10
09:00-09:30

1 сесія. Аномалії розвитку: оперативна реконструкція
Доповідь Анатолій Андрієць, асистент кафедри акушерства, гінекології та перина- Можливості лапароскопічних операцій
тології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».
при матково-вагінальній аплазії
Зав. хірургічного відділення YUZKO medical center
Кейс
Павло Долик, к. мед. н., лікар акушер-гінеколог, онкогінеколог
Генітальний пролапс: лапароскопічна
ЛДЦ Мед Атлант (Івано-Франківськ), КНП «Калуська ЦРЛ» (Калуш)
корекція, власний досвід
Кейс
Василь Гладчук, к. мед. н., асистент кафедри акушерства та гінекології
Аномалії розвитку матки. Діагностика
№2 Одеського національного медичного університету
та сучасні методи лікування
Дискусія
Доповідь Михайло Медведєв, д. мед н., професор кафедри акушерства і гінеколо- Місце офісної гістероскопії в лікуванні
гії ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (Дніпро)
внутрішньоматкової патології
Доповідь Роман Сафонов, к. мед. н., зав. відділення оперативної гінекології з ма- Спінальна анастезія під час проведення
лоінвазивними технологіями Харківського регіонального перинатально- ендоскопічних операцій у гінекології
го центру, доцент кафедри акушерства та гінекології №2 ХНМУ (Харків)
Доповідь Михайло Медведєв, д. мед н., професор кафедри акушерства і гінеколо- Малоінвазивні підходи до лікування
гії ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (Дніпро)
лейоміоми матки

09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-10:40
10:40-11:10
11:10-11:40

11:40-12:10
12:20-13:20
13:20-15:00
13:20-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:10

Обідня перерва
2 сесія. Позаматкова вагітність
Доповідь Олександр Процепко, д. мед. н., професор Вінницького
Національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
Кейс
Жанна Романюк, ординатор гінекологічного відділення
(Миколаїв)
Кейс
Віолета Марцинківська, к. мед. н., cпівзасновниця
експертної клініки УЗД «Віоламед» (Вінниця)
Кейс
Павло Прудніков, к. мед. н., засновник клініки «Профімед»
(Івано-Франківськ)

14:10-14:25

Кейс

14:25-14:45

Кейс

14:45-15:00

Кейс

Позаматкова вагітність.
Загрози та питання
Позаматкова вагітність. Досвід «першого гін. лапароскопіста» регіону
Вагітність невизначеної локалізації.
По інший бік монітора УЗД
Позаматкова вагітність. Досвід регіонального центру невідкладної допомоги
Юлія Страховецька, к. мед. н., співзасновниця клініки «Ешера» (Харків) Позаматкова вагітність. Погляд репродуктолога з потужною операційною
Микола Тригуб, зав. гінекологічного відділення
«За» та «Проти» консервативного лікуВолинської обласної клінічної лікарні (Луцьк)
вання позаматкової вагітності. Досвід
обласної лікарні
Олександр Островський, к. мед. н., завідувач гінекологічного відділення, Позаматкова вагітність.
асистент кафедри акушерства і гінекології Запорізького медичного уніОбхід прокурора
верситу (Запоріжжя)

ДЕНЬ ДРУГИЙ. 9 ЛИСТОПАДА
ЗАЛА АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
08:00-09:00
09:00-10:40
09:00-09:40 Доповідь
09:40-09:55 Кейс
09:55-10:10 Кейс

10:10-10:25 Кейс
10:25-10:40 Кейс
10:40-11:10 Партнер.
доповідь
Dileo

Ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки (хол зали «Атмосфера»)
4 сесія. Ендометріоз – сучасні стратегії менеджменту
Михайло Медведєв, д. мед н., професор кафедри акушерства і гінеко- Ендометріоз – сучасні стратегії
логії ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (Дніпро)
менеджменту
Тетяна Попова, лікар акушер-гінеколог, кандидат медичних наук,
Кістозна аденоміома матки
клініка «Медична Династія»
Наталя Товстолиткіна, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, лікар УЗД, Випадок ендометріозу пахового каналу
зав. жіночої консультації КНП «Консультативно-діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва»
Наталя Сіліна, к. мед. н., ст. н. с. відділення медичних
Випадок ендометріозу плеври
та психосоціальних проблем здоров’я сім’ї ДУ «ІПАГ НАМН України»
Дар’я Покровенко, лікар акушер-гінеколог
Випадок тяжкого ендометріозу у жінки з
Medicover fertility Dnipro
патологічною ароматазною активністю
Світлана Галич, д. мед. н., професор акушерства та гінекології. Лікар вищої категорії. Головний лікар акушер-гінеколог медичної компанії IntoSana. Секретар Національної Ради з охорони здоров‘я та безпеки. Лікар
акушер-гінеколог пологового будинку №1 м. Одеса

Вагітність та патологічні
вагінальні виділення
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11:10-12:50
11:10-11:50 Доповідь

11:50-12:10 Кейс
12:10-12:30 Кейс
12:30-12:50 Кейс
12:50-13:10 Партнер.
доповідь
Alkaloid

5

5 сесія. ПРПО: менеджмент на різних строках вагітності
Євген Петренко, асистент кафедри акушерства, гінекології та перинато- Передчасний розрив плодових
логії ФПО ДЗ «ДМА», лікар акушер-гінеколог, обласний перинатальний оболонок: огляд сучасних можливостей
центр м. Дніпро
Таміла Ібрагімова, лікар акушер-гінеколог,
Вагітність з ПРПО в 25 тижнів з двома
обласний перинатальний центр (Дніпро)
шийковими вагітностями в анамнезі
Олена Сусідко, лікар акушер-гінеколог, лікар УЗД,
Випадок успішного ведення вагітності
медичний центр доктора Ніколаєва
та розродження при важкому ВЗРП
Таміла Ібрагімова, лікар акушер-гінеколог,
Негативний досвід ведення вагітності
обласний перинатальний центр (Дніпро)
з ПРПО у терміні 28 тижнів
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст із медици- Бізнес-інструменти прийняття рішень
ни плода, консультант медичного центру «Уніклініка», член правління у медицині
Української асоціації доказової медицини

13:10-14:10

Обідня перерва

14:10-14:30 Партнер.
доповідь
Sandoz

Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст із медици- Нетривіальні аспекти
ни плода, консультант медичного центру «Уніклініка», член правління хламідійної інфекції
Української асоціації доказової медицини

14:30-16:10
14:30-14:50 Доповідь

15:50-16:10

6 сесія. Збереження фертильності
Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, керівник напрямку
Збереження фертильності:
лікування невиношування вагітності МЦ «ISIDA-IVF»
кому, навіщо, як?
Кейс
Наталія Ціп, д. мед. н., ст. н. с. відділенння онкогінекології
Фертильність онкохворих.
Національного інституту раку
Сучасні настанови
Кейс
Наталія Аліпова, зав. відділення ДРТ, лікар акушер-гінеколог,
Збереження чоловічої фертильності
репродуктолог МЦ «ISIDA-IVF»
перед лікуванням лімфоми Ходжкіна
Кейс
Наталія Ціп, д. мед. н., ст. н. с. відділенння онкогінекології
Онкологічні наслідки використання ДРТ
Національного інституту раку
при частковому міхуровому занеску
Кейс
Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, керівник напрямку
Вітрифікація ооцитів перед
лікування невиношування вагітності МЦ «ISIDA-IVF»
хіміотерапією раку кишківника
Дискусія. Обговорення настанови ACOG-2018 щодо збереження фертильності перед лікуванням раку

16:10-16:20

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

14:50-15:10
15:10-15:20
15:20-15:35
15:35-15:50

ДЕНЬ ДРУГИЙ. 9 ЛИСТОПАДА
ЗАЛА ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ
МАЙСТЕР КЛАС
ТАЗОВІ БОЛІ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
ТА МЕНЕДЖЕНТ
Ahmet Kale, професор, відділення акушерства та гінекології
навчально-дослідного госпіталю Kocaeli Derince,
Турецький університет медичних наук (Туреччина)
08:00-09:00

Реєстрація учасників, вітальна кава

09:00-10:30
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:10

Анатомія жіночого тазу
1) Анатомія судин
2) Тазові нерви
3) Тазові порожнини
Інтерактивна відеопрезентація
Концепція нейропельвіології
Пудендальна невралгія
Защемлення (компресія тазових нервів аберантними венами)
Ендометріоз і хронічний тазовий біль

13:10-14:10

Обідня перерва

14:10-14:30
14:30-15:00
15:00-16:30

Ендометріоз і хірургічний менеджмент
Відеопрезентація
Дискусія

@cases_2019_bot
Завантажуйте додаток
Telegram та приєднуйтесь
до сторінки Кейс-марафону!
У пошуку введіть
@cases_2019_bot
або відскануйте QR-код.

