
Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, Україна) 
10-12 вересня 2021 

«Маленький плід. 
 Мультидисциплінарний підхід» 

 

Багатогранна тема лекцій, обговорень і дискусій 
Конференція в двох форматах: 

офлайн (живе спілкування) і онлайн (через інтернет) 
 

Цільова аудиторія: 
Лікарі акушер-гінекологи, лікарі ультразвукової діагностики, генетики, неонатологи, 

лікарі загальної практики, лікарі-інтерни  
 

 

10 вересня 2021, локація: бізнес-готель в центрі Одеси «MARLIN» 

12:00 - 12:45 Реєстрація на конференцію 

12:45 - 13:00 Відкриття конференції: Світлана Галіч (Одеса, Україна) 
13:00 - 14:00 Микола Веропотвелян (Кривий Ріг, Україна) 

Затримка росту плода: скринінг, моніторинг, менеджмент 

(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / слайди) 
14:00 - 15:00  

 

Alfred Abuhamad (Норфолк, США) 
Підхід до діагностики та ведення затримки росту плода: 
настанови Товариства Материнсько-Плодової Медицини 

(Доповідь онлайн / англійською мовою доповідь / слайди) 
15:00 – 15:30 Кава-пауза 

15:30 – 16:30  

 

Маргарита Ніколенко (Київ, Україна) 
Синдром затримки росту плода - генетичні причини і наслідки 

(Доповідь офлайн / українською мовою доповідь / слайди) 
16:30 – 17:00 Тетяна Усенко (Дніпро, Україна) 

Патоморфологічні зміни плаценти при ЗРП 

(Доповідь офлайн / українською мовою доповідь / слайди) 
17:00 – 17:30 Відповіді на запитання 

18:00 – 19:30 Пішохідна екскурсія по Одесі «Бандитська Одеса» 

 

 

 

 

11 вересня 2021, локація: бізнес-готель в центрі Одеси «MARLIN» 

9:00 - 9:40  Юлія Дука (Дніпро, Україна) 
Анализ перебігу вагітності та перинатальних наслідків у пацієнток 
з ЗРП (розбір клінічних випадків). 
(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / слайди) 

9:40 - 10:20 Євген Петренко (Дніпро, Україна) 



 Затримка росту плода: час прийняття рішення. 
(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / українською 

мовою слайди) 
10:20 - 10:40  Валерій Зукін (Київ, Україна) 

Презентація страхової програми «Захищена вагітність» 

10:40 – 11:40  

 

 Яна Гончарова (Київ, Україна) 
Допологовий супровід маленького плода 

(Доповідь офлайн / українською мовою доповідь / слайди) 
Ольга Пилипенко (Київ, Україна) 
Акушерська тактика при ЗРП 

(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / слайди) 
Юрій Батман (Київ, Україна) 
Особливості перинатальної диспансеризації плода і 
новонародженого групи ризику ЗРП 

(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / слайди) 
11:40 – 12:00 Спонсорська доповідь. Protech Solutions Ukraine 

Нові технології Voluson для діагностики жіночого здоров'я. 
12:00 - 12:30  Перерва на каву 

12:30 - 13:00  

 

 Андрій Закревський (Харків, Україна) 
Особливості ультразвукової діагностики новонароджених з 
затримкою внутрішньоутробного зростання 

(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / слайди) 
13:00 - 13:20 

 

Спонсорська доповідь. Компанія  Philips AVENT 

Олена Костюк "Передчасно народжені: найкращі рішення для 
здорового майбутнього" 

13:20 - 14:30  Обід 

14:30 - 15:30  Renato Ximenes (Кампінас, Бразилія) 
Зміни кардіоваскулярного профілю при затримці росту плода 

(Доповідь онлайн / англійською мовою доповідь / слайди) 
15:30 - 16:30  

 

Ірина Тихоненко (Мінськ, Білорусь) 
Допплерометрія маленького плода - практичне застосування і 
настанови ISUOG 

(Доповідь офлайн / російською мовою доповідь / слайди) 
16:30 - 18:20  

 

Дискусійна панель з експертами в області акушерства та 
медицини плода (8 країн-учасниць: Україна, Білорусь, Казахстан, 
Киргизстан, Вірменія, Росія, Грузія, Ізраїль) 
Модератор: Катерина Головатюк та Олена Сусідко 

(Українська, англійська та російська мови) 

19:00 – 24:00 Банкет з шоу-програмою 

Ведучий Сергій Бакшеєв 

 

12 вересня 2021, локація: бізнес-готель в центрі Одеси «MARLIN» 

10:00 - 13:30  

 

Майстер-клас з пренатальної УЗД від експертів 

Микола Веропотвелян (Кривий Ріг, Україна) 
Ліліт Овсепян (Єреван, Вірменія) 
Ганна Худовердян (Єреван, Вірменія) 
Запрошені три вагітні з ЗРП 



УЗД проводиться на сканерах нового покоління від компанії 
Protech Solutions Ukraine 

13:30 - 14:30 Обід  
Робоча мова конференції: українська, російська та англійська 

 

Запис конференції: 
Українська 

Російська 

Мова оригіналу 

Запис конференції доступний протягом 7 днів 

 

 

 


