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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Актуальні питання збереження соматичного та 

репродуктивного здоров’я жінок 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань) 

Державна установа «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. 

Лук’янової НАМН України» (1022) 

3. Виконавець/виконавці заходу Державна установа «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. 

Лук’янової НАМН України» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Лікарі за спеціальностями: акушери та 

гінекологи, репродуктологи, ендокринологи, 

терапевти, кардіологи, лікарі сімейної 

медицини та науковці 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

6. Запланована кількість учасників 600 

7. Організаційний комітет Голова оргкомітету:  

Антипкін Ю.Г. – директор ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. 

Лук’янової НАМН України», академік НАМН 

України, д.мед.н., професор, президент ГО 

«Асоціація педіатрів України» 

Заступники голови оргкомітету:  

Запорожан Валерій Миколайович - академік НАМН 

України, д.м.н., професор, президент ГО «Асоціація 

акушерів-гінекологів України». 

Венцківський Борис Михайлович - професор 

кафедри акушерства і гінекології Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-

кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, почесний 

президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів 

України». 

Камінський В'ячеслав Володимирович - завідувач 

кафедри акушерства, гінекології та репродуктології 

НМАПО ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент 

НАМН України, д.мед.н., професор, заслужений 

лікар України . 

Маркін Леонід Борисович - завідувач кафедри 

акушерства та гінекології Львівського 

національного медичного університету ім. Д. 

Галицького, член-кореспондент НАМН України, 

д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, віце-президент ГО «Асоціація акушерів-

гінекологів України». 
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Подольський Василь Васильович – заступник 

директора ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМН України», керівник відділення проблем 

здоров’я жінок фертильного віку інституту д.мед.н., 

професор, заслужений діяч науки і техніки України  

8. Резолюція заходу З метою вирішення науково-практичних проблем 

вагітності при метаболічних захворюваннях, 

впровадження сучасних інновацій в практику 

роботи акушерів-гінекологів для покращення 

надання медичної допомоги і пошуку ефективних 

шляхів зниження перинатальної захворюваності та 

смертності, лікування і профілактики змін 

репродуктивного здоров'я делегати та учасники 

конференції розглянуть такі питання. 

1. Стан соматичного здоров’я жінок. 

2. Стан репродуктивного здоров’я жінок. 

3. Медико-соціальні аспекти та фактори ризику, що 

впливають на стан соматичного та репродуктивного 

здоров’я жінок. 

4. Проблеми психосоматичного акушерства та 

гінекології. 

5. Інноваційні підходи до надання лікувально-

профілактичної допомоги вагітним з 

екстрагенітальною та акушерською патологією. 

6. Розробка інноваційних технологій лікування 

порушення репродуктивного здоров'я. 

7. Профілактика змін соматичного та 

репродуктивного здоров’я жінок. 

9. Мета заходу Визначення наукових і практичних напрямків 

збереження загального і репродуктивного здоров’я 

жінок в Україні в сучасних умовах. Надання 

результатів закордонних та вітчизняних наукових 

досліджень для імплементації в роботу лікувальних 

закладів країни задля  підвищення кваліфікації 

лікарів і рівня надання спеціалізованої допомоги. 

10. Форма заходу в режимі online 

11. Кількість балів БПР участь без доповіді – 10 балів, участь із 

доповіддю – 30 балів 

12. Дата заходу БПР 24.11.2022 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Дистанційна участь у режимі реального часу 

(м. Київ та м. Стокгольм, Швеція) 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Чл.-кор. НАМН України, професор Маркін Л.Б., 

професор Подольський В.В., професор Юзько О.М., 

професор Резниченко Г.І., професор Туманова Л.Є., 

д.мед.н. Подольський Вл.В., д.мед.н. Скрипченко 

Н.Я. та інші  

15. Резюме доповідачів Маркін Л.Б. – віце-президент ГО «Асоціація 

акушер-гінекологів України», завідувач кафедри 

акушерства та гінекології Львівського 

національного медичного університету ім. Д. 

Галицького, член-кореспондент НАМН України, 
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д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, лікар вищої категорії з акушерства і 

гінекології 

Подольський В.В. - заступник директора ДУ «ІПАГ 

ім. акад. О.М. Лук`янової НАМН України», 

керівник відділення «Проблем здоров’я жінок 

фертильного віку» ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. 

Лук`янової НАМН України», д.мед.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, лікар 

вищої категорії з акушерства і гінекології 

Юзько О.М. - завідувач кафедри акушерства та 

гінекології закладу вищої освіти "Буковинський 

державний медичний університет", президента ГО 

"Об'єднання "Українська асоціація репродуктивної 

медицини", д.мед.н., професор, лікар вищої 

категорії з акушерства і гінекології 

Резниченко Г.І. - професор кафедри акушерства та 

гінекології Запорізької державної академії 

післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н., 

професор, заслужений лікар України, лікар вищої 

категорії з акушерства і гінекології 

Туманова Л.Є. - керівник відділення профілактики 

та лікування гнійно-запальних захворювань в 

акушерстві ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук`янової 

НАМН України», д.мед.н., професор, заслужений 

лікар України, лікар вищої категорії з акушерства і 

гінекології 

Подольський Вл.В. - завідувач відділення «Проблем 

здоров’я жінок фертильного віку» ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О.М. Лук`янової НАМН України», головного 

наукового співробітника відділення впровадження 

та вивчення ефективності сучасних медичних 

технологій в акушерстві та перинатології, 

президент ГО «Всеукраїнська асоціація 

психосоматичного акушерства та гінекології», 

д.мед.н., заслужений лікар України, лікар вищої 

категорії з акушерства і гінекології 

Mariana Paulson – д.мед.н. Каролінського 

Університету, науковий співробітник відділення 

Репродуктивної ендокринології та метаболізму 

Кафедри Жіночого та Дитячого здоров’я 

Каролінського Університету, Стокгольм, Швеція 

16. Програма заходу БПР в роботі 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстрації на даний захід 

(за потреби) 

В межах лікарських спеціальностей акушерство 

та гінекологія, репродуктологія, 

ендокринологія, терапія, кардіологія, загальна 

практика-сімейна медицина 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


