
08:00–08:50 Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки

08:50–09:00 Вітальна 
промова

Тетяна Тихомирова, видавець журналу «З турботою про Жінку», 
Людмила Чуприна, шеф-редактор журналу «З турботою про Жінку»

Промова з нагоди відкриття

09:00–10:00 Вступна 
доповідь

Asher Bashiri, проф., Президент Всесвітнього конгресу з невиношування, директор з 
материнства та акушерства Університетського медцентру Soroka. Директор клініки з 
проблем звичного невиношування. Зав. відділенням амбулаторної допомоги у пери-
натології, сонографії та акушерстві, Beer Sheva/Israel

Невиношування вагітності: епіде-
міологія, причини, класифікація 

1 сесія. Генетика 1
10:00-10:40 Професійне 

занурення
Krzysztof Lukaszuk, MD, Ph. D, проф. акушерства та гінекології. Член ASRM-ESHRE. 
Медичний директор клініки INVICTA Fertility Clinic, Gdansk/Poland

Передімплантаційна генетична 
діагностика та скринінг при неви-
ношуванні вагітності

10:40-11:00 Перерва на каву

2 сесія. Неплідність
11:00-11:40 Професійне 

занурення
Світлана Шиянова, акушер-гінеколог, зав. відділенням лікування неплідності клініки 
ISIDA, Київ/Україна

Розлади фертильності: мульти-
факторність, сучасні діагностичні 
акценти та раціональні лікувальні 
підходи

11:40-12:20 Професійне 
занурення

Борис Ворник, д. мед. н., проф. кафедри сексології та медичної психології ХМАПО, 
зав. Київського центру планування сім’ї, сексології та репродукції, гол. сексопатолог 
м. Києва, президент Євро-Азіатської асоціації сексологів та андрологів, голова комісії 
МОЗ України зі зміни статі, Київ/Україна

Чоловічий фактор: 
переоцінювання цінностей

12:20-13:00 Доповідь Asher Bashiri, проф., Президент Всесвітнього конгресу з невиношування, директор 
з материнства та акушерства Університетського медцентру Soroka. Директор клініки 
з проблем звичного невиношування. Зав. відділенням амбулаторної допомоги у пе-
ринатології, сонографії та акушерстві, Beer Sheva/Israel
Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, керівник напрямку лікування 
невиношування вагітності клініки ISIDA, Київ/Україна

Організація роботи Центрів 
лікування невиношування 
вагітності. Український та 
міжнародний досвід

13:00-13:30 Дискусія. Модератор: Ксенія Хажиленко

13:30-14:30 Обідня перерва, відвідування виставки

3 сесія. Репродуктивна імунологія
14:30-15:00 Доповідь Peter Sedlmayer, MD, Ph.D, доц. Інституту Клітинної біології, Гістології та Ембріології 

Медичного Університету м. Грац. Експерт з репродуктивної імунології та пренаталь-
ної діагностики, Graz/Austria

Імунологічні причини звичних  
втрат вагітності

15:00-15:30 Доповідь Б. В. Донськой, к. мед. н., ст. н. с. лабораторії імунології ДУ ІПАГ НАМНУ Імунодіагностика репродуктивних 
втрат:  мрії та реальність

15:30-16:00 Доповідь Ірина Судома, д. мед. н., проф., директор з науки та розвитку клініки «Надія», 
Київ/Україна

Імунотропне лікування невдач 
імплантації та втрат вагітності

16:00-16:30 Дискусія. Клінічні випадки. Модератор: Ірина Судома

16:30-16:50 Перерва на каву

4 сесія. Генетика 2
16:50-17:20 Доповідь Юлія Кременська, к. біол. н., клініка ISIDA, Київ/Україна Належне генетичне тестування при 

розладах фертильності
17:20-18:00 Доповідь Микола Веропотвелян, к. мед. н., головний лікар міжобласного Центру медичної 

генетики та пренатальної діагностики, Кривий Ріг/Україна
Хромосомні аномалії при самовіль-
них викиднях та ризик повторних 
втрат

Урочисте завершення першого сесійного дня

ДЕНЬ ПЕРШИЙ  14 ВЕРЕСНЯ



08:00–09:00 Реєстрація, ранкова кава, вільне спілкування, відвідування виставки

5 сесія. Генетика 3

9:00-09:40 Професійне 
занурення

Nasser Al-Asmar, Ph.D, науковий консультант та молекулярний біолог лабораторії 
Передімплантаційної генетичної діагностики клініки IGENOMIX (Spain & Latam), 
Valencia/Spain

Генетичне дослідження продуктів 
запліднення: показання та користь

6 сесія. Анатомія
9:40-10:40 Воркшоп Asher Bashiri, проф., Президент Всесвітнього конгресу з невиношування, директор 

з материнства та акушерства Університетського медцентру Soroka. Директор клініки 
з проблем звичного невиношування. Зав. відділенням амбулаторної допомоги у пе-
ринатології, сонографії та акушерстві, Beer Sheva/Israel

Маткові аномалії 
та втрати вагітностей

10:40-11:20 Професійне 
занурення

Микола Грищенко, д. мед. н., проф., зав. кафедри акушерства і гінекології  
ХНМУ ім. В. Н. Каразіна, директор Клініки Репродуктивної Медицини 
ім. акад. В. І. Грищенка, Харків/Україна

Гістероскопія при маткових 
аномаліях. Септотомія

11:20-12:00 Професійне 
занурення

Vasilios Tanos, MD, Ph.D, проф. кафедри акушерства та гінекології університетів 
Нікосії та Кіпру. Координатор ECRES-ESHRE сертифікації з репродуктивної 
ендоскопічної хірургії. Директор відділення Європейської Академії Оперативної 
Гінекології в Нікосії, Lefcosia/Cyprus

Роль ембріоскопії в менеджменті 
ЗНВ

12:00-12:30 Дискусія. Клінічні випадки. Модератор: Микола Грищенко

12:30-13:30 Обідня перерва, відвідування виставки

7 сесія. Пізні втрати
13:30-14:10 Професійне 

занурення
Віктор Ошовський, к. мед. н., консультант «Уніклініка», Київ/Україна Зменшення втрат ІІІ триместру: 

місія здійсненна
14:10-14:40 Доповідь Peter Sedlmayer, MD, Ph.D, доц. Інституту Клітинної біології, Гістології та Ембріології 

Медичного Університету м. Грац. Експерт з репродуктивної імунології та пренаталь-
ної діагностики, Graz/Austria

Подорож від репродуктивної 
імунології до затримки росту 
та прееклампсії

14:40-15:20 Професійне 
занурення

Доповідач уточнюється Істміко-цервікальна недостатність 

8 сесія. Тромбофілії
15.20-16.10 Професійне 

занурення
Asher Bashiri, проф., Президент Всесвітнього конгресу з невиношування, директор 
з материнства та акушерства Університетського медцентру Soroka. Директор клініки 
з проблем звичного невиношування. Зав. відділенням амбулаторної допомоги у пе-
ринатології, сонографії та акушерстві, Beer Sheva/Israel

Спадкові тромбофілії: значення, 
діагностика, менеджмент 

16.10-16.50 Професійне 
занурення

Володимир Медведь, член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., зав. відділенням 
внутрішньої патології вагітних ДУ «ІПАГ НАМНУ», Київ/Україна

Набуті тромбофілії у походженні 
втрат вагітності

16.50-17.30 Професійне 
занурення

Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, керівник напрямку лікування 
невиношування вагітності клініки ISIDA, Київ/Україна

Тромбоеластографія для 
поточного контролю гемостазу: 
між чинниками ризику та дійсністю

17:30-18:00 Дискусія. Модератор: Володимир Медведь

ДЕНЬ ДРУГИЙ  15 ВЕРЕСНЯ
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