
 
 

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

які проводитимуться у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 
 

Напрям: Акушерство, гінекологія, репродуктологія 

 

Науково-практична конференція  

«Інноваційні підходи до збереження репродуктивного здоров’я жінок» 
 

Дата та час проведення: 18 вересня 2020 року, 13.30-16.30 

Місце проведення: конференц-зона №4, ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

Організатор: Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної 

функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової НАМН України» 

Модератори: професор Корнацька А.Г., професор Вовк І.Б. 

 

ПРОГРАМА* 
 

Органозберігаючі операції при лейоміомі матки в реалізації репродуктивної функції у жінок 

Корнацька А.Г. проф., Вовк І.Б. проф., Ревенько О.О. д.м.н. 

Персоніфіковані підходи до відновлення репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки 

Чубей Г.В. к.м.н., Флаксемберг М.А. к.м.н. 

Променеві методи діагностики в моніторингу динаміки лікування лейоміоми матки 

Козаренко Т.М. проф., Карачарова І.Ю., Колосов О.М. 

Аномальні маткові кровотечі (сучасні підходи до діагностики та лікування) 

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

Сучасний погляд на проблему звичного викидня – методи діагностики та лікування 

Трохимович О.В. д.м.н., Баранецька І.О. к.м.н. 

Особливості ведення пацієнток із надлишковою масою тіла на тлі гіперандрогенних станів 

Дубчак А.Є. проф. 

Особливості прегравідарної підготовки у жінок після лікування безплідності 

Дубенко О.Д. д.м.н. 

Проблема вродженого сифілісу в Україні  

Волкославська В.М., Унучко С.В., Маняк Н.В., Рощенюк Л.В., Бойко В.В., Намли І.Є. 

Статева освіта підлітків: структура, ефективність, рекомендації  

Шкіряк-Нижник З.А. проф., Горбань Н.Є. к.м.н., Лапікура О.В., Бондаренко Н.Ю. к.м.н., 

Слободченко Л.М. 

Підходи до оцінки стану репродуктивного здоров’я жінок України в період трансформації 

сфери охорони здоров’я 

Марушко Р.В. д.м.н., Дудіна О.О. к.м.н., Неділько В.П. проф. 

Інтимне вагінальне омолодження жінок 

Луценко О.В., к.м.н., лікар-гінеколог МЦ «Мед Сіті» 

Біорегуляційний підхід – інноваційні можливості лікування запальних захворювань органів 

малого тазу щодо підготовки до ДРТ 

Данкович Н.О., проф., акушер-гінеколог, репродуктолог, лікар вищої категорії, д.м.н, професор, 

генеральний директор мережі медичних центрів «Мати та дитина» 
 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі                        
 *В програмі можливі зміни та доповнення 


