
НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  МЕДИЧНИХ  НАУК  УКРАЇНИ 

ДУ  «ІНСТИТУТ     ПЕДІАТРІЇ,   АКУШЕРСТВА  І   ГІНЕКОЛОГІЇ  ІМЕНІ 

АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ   НАМН    УКРАЇНИ»   

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОСОМАТИЧНОГО АКУШЕРСТВА ТА 

ГІНЕКОЛОГІЇ» 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю „Актуальні 

питання збереження соматичного та 

репродуктивного здоров’я жінок” 

 

24 листопада 2022 року 

Конференція проводиться в режимі online 



 

9:00-
9:15 

Відкриття конференції. Вітальне слово Директора ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», 
академіка НАМН України, професора Антипкіна Ю.Г. 

9:15-
9:30 

Віце-президент ГО "Асоціація акушерів-
гінекологів України", член-кор. НАМН України, 
професор, завідувач кафедри акушерства і 
гінекології Львівського Національного 
медичного університету імені Д. Галицького, 
заслужений діяч науки і техніки України  

Маркін Л.Б. (м. Львів) 

Деякі дискусійні 
положення в 
перинатальній медицині 

9:30-
9:45 

професор, завідувачка кафедри акушерства 
та гінекології ФПО Тернопільського 
Національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського Бойчук А.В.,  
доктор філософії та медицини, асистент 
кафедри  терапії та сімейної медицини ФПО 
Тернопільського Національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського 
Якімчук Ю.Б. (м. Тернопіль) 

Постковідний синдром у 
вагітних  

9:45-
10:00 

заступник директора з науково-організаційної 
роботи ДУ «ІПАГ НАМН України», керівник 
відділення «Проблем здоров’я жінок 
фертильного віку» професор, заслужений діяч 
науки і техніки України Подольський В.В., 
Боцюк У.І., Сопко Я.О., Романенко Т.А. (м. 
Київ) 

Хронічні запальні 
захворювання статевих 
органів у жінок зі 
шкідливими звичками та 
сучасні можливості їх 
лікування 

10:00-
10:15 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 
професор кафедри сімейної медицини ФПО, 
професор, заслужений діяч науки і техніки 
України Дубоссарська З.М. (м. Дніпро) 

Не втратити шанс на 
лікування загрози 
переривання вагітності 

10:15-
10:30 

Доктор медичних наук, професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України, начальник 
науково-координаційного управління 
Національної академії медичних наук України 
Медведовська Н.В., Стовбан І.В. 

Міопія високого ступеню, 
як фактор ризику 
порушення соматичного 
здоров’я жінок 
фертильного віку 

10:30-
10:45 

доктор медичних наук Каролінського 
Університету, науковий співробітник 
відділення Репродуктивної ендокринології та 
метаболізму Кафедри Жіночого та Дитячого 
здоров’я Каролінського Університету, 
Стокгольм, Швеція, Mariana Paulson 

Експресія 
прогестеронових 
рецепторів у ендометрії 
жінок з синдромом 
полікістозних яєчників:чи 
має місце 
резистентність? 



 

10:45-
11:00 

президент ГО "Об'єднання "Українська 
асоціація репродуктивної медицини", 
професор, завідувач кафедри акушерства 
та гінекології Буковинського державного 
медичного університету Юзько О.М.  
(м. Чернівці) 

Збереження фертильності- 
збереження нації!  

11:00-
11:15 

президент ГО «Всеукраїнська Асоціація 
Психосоматичного акушерства та 
гінекології», д.м.н., головний наук. співроб., 
завідувач відділення «Проблем здоров’я жінок 
фертильного віку» ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. 
Лук`янової НАМН України», магістр з 
Державного управління, заслужений лікар 
України Подольський Вл.В., Шпортенко 
І.А., Бугро В.В., Рибінський Ю.М. (м. Київ) 

Сучасний стан проблеми 
папіломавірусного 
інфікування статевих 
органів у жінок 
фертильного віку груп 
ризику 

11:15-
11:30 

президент «Асоціації акушерських 
анестезіологів України», професор кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, заслужений лікар 
України, Ткаченко Р.О. (м. Київ) 

Інноваційні підходи в 
лікуванні анемії у вагітних 

11:30-
11:45 

заступник директора з науково-
організаційної роботи ДУ «ІПАГ ім. акад. 
О.М. Лук`янової НАМН України», керівник 
відділення «Проблем здоров’я жінок 
фертильного віку» професор, заслужений 
діяч науки і техніки України 
Подольський В.В., Знак В.М., Коломійчук 
В.М. (м. Київ) 

Оптимізація амбулаторного 
спостереження вагітних 

11:45-
12:00 

професор, завідувач кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології Буковинського 
державного медичного університету 
Кравченко О.В. (м. Чернівці) 

Диференційовані підходи 
до лікування плацентарної 
дисфункції у вагітних груп 
ризику 

12:00-
12:15 

професор, завідувач кафедри акушерства 
та гінекології Одеського національного 
медичного університету Гладчук І.З., 
Салех О.С.,  
професор кафедри акушерства та 
гінекології Одеського національного 
медичного університету Рожковська Н.М. 
(м. Одеса) 

Кореляція епігенетичних та 
доплерометричних 
показніків у пацієнток з 
міомою матки 
репродуктівного віку 



 

12:15-
12:30 

керівник відділення профілактики та 
лікування гнійно-запальних захворювань в 
акушерстві ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук`янової 
НАМН України», професор, заслужений 
працівник охорони здоров’я України  
Туманова Л.Є., к.мед.н., ст. наук. співроб. 
Коломієць О.В. (м. Київ) 

Психоемоційні особливості 
у вагітних із різними 
вадами безплідності в 
анамнезі 

12:30-
12:45 

президент «Асоціації акушерських 
анестезіологів України», професор кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, заслужений лікар 
України, Ткаченко Р.О. (м. Київ) 

Ропістезія в акушерстві  

12:45-
13:00 

науковий співробітник лабораторії 
патоморфології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. 
Лук`янової НАМН України» Бондаренко Ю.М., 
член-кор. НАМН України, професор, 
завідувачка лабораторією патоморфології 
ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук`янової НАМН 
України»  Задорожна Т.Д. 

Морфологічні та 
імуногістохімічні 
особливості хронічного 
стресу у плацентарному 
бар'єрі жінок 

13:00-
13:15 

к.мед.н., доцент кафедри акушерства та 
гінекології Буковинського державного 
медичного університету Бакун О.В.,  
президент ГО "Об'єднання "Українська 
асоціація репродуктивної медицини", 
професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології Буковинського державного 
медичного університету Юзько О.М.  
(м. Чернівці) 

Рання діагностика 
ендометріозу, 
асоційованого з 
безпліддям 

13.15-

13.30 
Закриття конференції 

 

 

http://ipag-kiev.org.ua/struktura-institutu-2/kolomiyets-olena-volodimirivna/

