
 
Попередня програма міжнародної конференції 

"Передчасні роди. Мультидисциплінарний підхід» 
 
П'ятниця 25 лютого 
 
12:00 - 13:00 welcome coffee реєстрація на конференцію 
13:00 – 15:00 конференція 
15:00 – 16:00 обід 
16:00 – 18:30 конференція 
20:00 – 22:00 боулінг-турнір 
 
 
Субота 26 лютого 
 
8:30 – 9:00 welcome coffee 
9:00 – 11:30 конференція 
11:30 – 12:00 кава-пауза 
12:00 – 14:30 конференція 
14:30-15:30 обід 
15:30 – 18:00 конференція 
19:00 - 00:00 святковий бенкет 
 
Неділя 27 лютого 
9:00 – 11:30 велика зала 
9:30 – 11:30 мала зала 
11:30 – 12:00 кава-пауза 
12:00 – 12:30 Бізнес-тренінг для лікарів 
12:30 -13:00 відповіді на запитання 
 
 
Екскурсія на еко-ферму «Плай» із дегустацією сирів (за додаткову плату) 
15:00 – 16:00 
14:00 -15:00 Завершення конференції на вершині гори з гарячим глінтвейном 
 
Трансфер у м.Львів або м.Сколі о 14:00 та о 16:00 
 
Для учасників офлайн обов'язково потрібно мати сертифікат про щеплення від Covid-19 або 
негативний ПЛР-тест (зроблений за 48 годин до початку конференції) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Розгорнута програма 

 
 
25 лютого (п'ятниця) 
 
12:00 – 13:00 Зареєструватись. Welcome coffee 
13:00 – 13:40 Валерій Зукін (Київ) 
Передчасні роди. Минуле, сьогодення та майбутнє. Чи є місце штучному інтелекту? 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
13:40 – 14:20 Марія Кисельова неонатолог (Львів) 
Філософія коротко та довготривалих наслідків розвитку зі знаком «-» у дітей, 
народжених від передчасних пологів, у роботі акушерських стаціонарів 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
14:20 – 14:35 Олена Костюк (Київ) – спонсорська доповідь 
Грудне вигодовування передчасно народжених. Харчування як ліки 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
14:35 – 15:00 Дискусія – модератор Сергій Бакшеєв 
15:00 – 16:00 Обід 
 
16:00 – 16:30 Анастасія Бондаренко (Київ) 
Перинатальні інфекції та передчасні пологи. Погляд лікаря інфекціоніста 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
16:30 – 16:45 Відповіді на запитання 
 
16:45 – 17:15 Людмила Виговська (Харків) – спонсорська доповідь 
Особливості прегравідарної підготовки жінок, які входять до групи високого ризику з 
передчасних пологів 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
17:15 – 17:30 Дмитро Коньков (Вінниця) – спонсорська доповідь 
Сучасні аспекти ефективної профілактики передчасних пологів з урахуванням 
функціонального стану шийки матки 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
17:30 – 18:00 Дискусія – модератор Сергій Бакшеєв 
 
20:00 – 22:00 боулінг-турнір із цінними призами 
 
На ферму охочих веземо на 11:00 до 13:00 приїдемо назад (збір біля автобуса о 10:00) 

 
 



26 лютого (субота) 
9:00 – 9:45 Маргарита Ніколенко (Київ) 
У гонитві за причинами передчасних пологів: генетика, оксидативний стрес, 
прееклампсія... 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
9:45 – 10:15 Катерина Шатілович (Львів) 
Передчасні пологи як прояв внутрішньоамніальної інфекції 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
10:15 – 10:30 Олена Албота (Чернівці) – спонсорська доповідь 
Блокатори окситоцинових рецепторів: практичний досвід порятунку вагітності 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
10:30 – 11:00 Ольга Пилипенко (Київ) 
Погляд лікаря акушер-гінеколога на проблему передчасних пологів у приватному 
пологовому будинку 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
11:00 – 11:30 Дискусія – модератор Сергій Бакшеєв 
11:30 – 12:00 Кава-пауза 
 
12:00 – 12:45 Дінара Мірзахметова (Алма-Ати) 
Передчасні пологи – проблема перинатології 21 століття 
(доповідь офлайн / російська мова / слайди російською мовою) 
 
12:45 – 13:30 Дан Вальський (Єрусалим) 
Вроджені вади розвитку матки: нові визначення та репродуктивний результат 
(доповідь офлайн / російська мова / слайди англійською мовою) 
 
13:30 – 14:50 Дискусія – модератор Ліліт Овсепян  
 
13:50 – 14:30 Наталія Прокопчук (Львів) 
Вроджені вади розвитку плода та передчасні пологи. Роль аномального розвитку 
геніталій у питаннях передчасних пологів 
 
14:30 – 15:30 обід 
 
15:30 – 16:00 Анна Худавердян (Єреван) 
Децидуальні поліпи та передчасні пологи 
(доповідь офлайн / російська мова / слайди російською мовою) 
 
16:00 – 16:45 Анна Ідельсон (Тель-Авів) 
Вроджені вади розвитку, фетальна хірургія. Скринінг та запобігання передчасним 
пологам 
(доповідь офлайн / російська мова / слайди англійською мовою) 
 



16:45 – 17:00 Дискусія – модератор Ліліт Овсепян  
 
17:00 – 17:20 Олена Бабич (Київ) 
Юридичні питання, що виникають у акушера, лікаря УЗД та неонатолога при 
передчасних пологах 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
17:20 – 17:50 Ірина Сенюта (Львів) 
Передчасні пологи: нормативний стандарт та судова практика 
(доповідь офлайн / українська мова / слайди українською мовою) 
 
17:50 – 18:30 Дискусія – модератор Валерій Зукін 
 
19:00 – 00:00 Банкет 
 
27 лютого ( неділя)  
Велика зала 
9:00 – 9:20 Антон Баранов 
Компанія «Протек солюшнз Україна» - Нові технології Voluson для діагностики жіночого 
здоров'я 
 
9:30 – 10:30 Нелла Волік (Київ) 
Майстер-клас з УЗД у 3-му триместрі вагітності. Плацента, амніотична рідина, 
пуповина, шийка матки, доплерометрія ФПК, 3/4Д- «пренатальний живопис». Лайфхакі 
для «початківців». Додаткові можливості апаратів Voluson для «просунутих» 
 
10:30 – 11:30 Ліліт Овсепян (Єреван) 
Майстер-клас з УЗД у 2-му триместрі. Експертна нейросонографія. 
 
Мала зала 
9:30 – 11:30 Дмитро Коньков (Вінниця) та Олексій Журавльов (Вітебськ). 
Майстер-клас від компанії «Синтез» із застосування акушерських песаріїв (проводиться 
на тренажерах) 
 
11:30 – 12:00 кава-пауза 
 
12:00 – 12:30 Віктор Федака (Ужгород) 
Бізнес-тренінг для лікарів. Професійне вигорання або як не згоріти на роботі 
(доповідь офлайн / російська мова / слайди російською мовою) 
 
12:30 – 13:00 відповіді на запитання 


