
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій,  

які проводитимуться у 2021 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 

 

Науково-практична конференція 

«Гіперпроліферативний синдром та репродуктивне здоров'я жінки: сучасні 

підходи до діагностики, лікування та профілактики» 
 

Дата та час проведення: 27 травня 2021року, 13.00-16.00 

Місце проведення: 
зал № 4,  
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київська обл., с. Березівка, вул. Амстердамська, 1 

Організатор: 

Відділення планування сім'ї та реабілітації репродуктивної функції 

жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені акад.  

О.М. Лук’янової НАМН України» 

 
ПРОГРАМА* 

 

13.00-13.15 Ендометріоз та фертильність: сучасні підходи до діагностики та лікування 

д.м.н. Трохимович О.В., д.м.н., проф. Корнацька А.Г., к.м.н. Полуянова О.М.,  

 Коноваленко С.В. 

13.15-13.30 Лейоміома матки та безплідність: пошуки діагностики та лікування 

д.м.н., проф. Корнацька А.Г., д.м.н., Ревенько О.О., к.м.н. Флаксемберг М.А., 

 к.м.н. Чубей Г.В., Зінченко М.В. 

13.30-13.45 Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія у жінок із безплідністю 

на тлі запального процесу геніталій 

д.м.н., проф. Дубчак А.Є., член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Задорожна Т.Д.,  

к.м.н. Шевчук О.В. 

13.45-14.00 Доброякісна патологія молочних залоз, як прояв гіперпластичного синдрому у 

жінок з безплідністю 

д.м.н. Дубенко О.Д. 

14.15-14.30 Методологічні засади оцінки ефективності системи забезпечення охорони здоров'я 

матерів 

д.м.н., проф. Марушко Р.В., к.м.н. Дудіна О.О., Руденко Н.Г. 

14.30-14.45 Гіперпроліферативна патологія ендометрія – клініко-діагностичні паралелі 

к.м.н. Горбань Н.Є., к.м.н. Борисюк О.Ю., Луценко А.О. 

14.45-15.00 Підготовка до пологів та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у 

здорових вагітних 

д.м.н., проф. Скрипченко Н.Я., Невишна Ю.В. 

15.00-15.15 Психосоматичні проблеми, як причина акушерських ускладнень у вагітних з ЕКЗ 

на фоні ожиріння 

Сюдмак О.Р., д.м.н., проф. Жабченко І.А., канд.з фіз. виховання та спорту Коваленко 

Т.М., к.м.н. Бондаренко О.М., к.м.н. Ліщенко І.С. 

15.15-15.30 Погляд сонолога на проблему безплідності у жінок з гіпепроліферативним 

синдромом 

к.м.н. Баранецька І.О., к.м.н. Бражук М.В. 

15.30-15.45 Дисбіоз, ожиріння, гіперпроліферація та репродуктивне здоров’я жінки. Теоретичні 

аспекти, міждисциплінарна взаємодія та сучасні стратегії лікування 

д.м.н., проф. Кондратюк В.К., к.м.н. Даниленко О.Г., к.м.н. Кондратюк К.О.,       

Гаспарян К.А. 

15.45-16.00 Частота кесарського розтину у вагітних із безплідністю в анамнезі  
к.м.н. Коломієць О.В., д.м.н., проф. Туманова Л.Є., к.м.н. Шевчук О.В. 

 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*В програмі можливі зміни та доповнення  


