ДЕНЬ ПЕРШИЙ 14 ГРУДНЯ
08:00-08:50 Реєстрація, ранкова кава, відвідування виставки
08:50-09:00 Вітальна
Тетяна Тихомирова, CEO, видавництво «Екстемпоре»,
промова
Людмила Чуприна, шеф-редактор журналу «З турботою про
Жінку», Марія Філоненко, керівник видавництва «Екстемпоре»
09:00-11:00
1 сесія. Перший триместр
09:00-09:40 Професійне Інеса Сафонова, д. мед. н., професор кафедри променевої
занурення
діагностики ХМАПО, лікар УЗД відділення КУЗО «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОКЛ з регіональним перинатальним центром, шеф-редактор журналу
ObGynUltrasound & FetalMedicine
09:40-10:40 Професійне Gustavo Malinger, професор, акушер-гінеколог, директор
зануренняе OB-GYN Ultrasound Division у Медичному центрі Тель-Авіва,
(online)
Lis Maternity Hospital, Ізраїль
10:40-11:00 Дискусія
11:00-12:30
11:00-11:30 Доповідь

Модератор: Інеса Сафонова. Onstage: Світлана Арбузова,
Микола Веропотвелян, Michael Brusilov
2 сесія. Філософія діагностики
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст
із медицини плода, консультант МЦ «Уніклініка»

Промова з нагоди відкриття

Ектопічна вагітність: секрети багатоликого
та конфліктного ехографічного діагнозу

Панорамний погляд на сучасну і майбутню
модель першого скринінгу: датчики, терміни, маркери, аномалії, серце, протоколи,
НІПТ, генетичні тести
Скринінг першого триместру

Як прочитати наукову статтю? Як організувати та провести наукове дослідження?
Як написати наукову статтю? Доступно про
дизайн досліджень, статистику та інтерпретацію результатів
НІПТ/PlGF скринінг прееклампсії
ПЕ/фібронектин

11:30-12:30 Спонсорська TBD
доповідь
12:30-13:30
Обід
13:30-16:10
3 сесія (мультидисциплінарна). Менінгоцеле плода
13:30-14:10 Професійне Philippe Jeanty, основоположник і легенда пренатального
УЗ-діагностика мієломенінгоцеле плода
занурення
ультразвуку, автор унікальних освітніх програм і прибічник
доступної медичної освіти
14:10-14:20 Інтерв’ю
Інеса Сафонова, Philippe Jeanty
на сцені
14:20-14:50 Доповідь
Світлана Арбузова, член-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, Сучасна УЗ-діагностика дефектів
засл. лікар України, директор Східно-українського спеціалізованого невральної трубки плода:
центру медичної генетики та пренатальної діагностики. Голова ко- світові стандарти та українська реальність
місії з питань боротьби із лженаукою та фальсифікацією наукових
досліджень при Президії НАМН України
14:50-15:20 Доповідь
Александр Духовський, завідувач дитячого нейрохірургічного від- Досвід першого в Україні внутрішньоутробділення, дитячий лікар-нейрохірург Харківської міської клінічної
ного втручання при менінгомієлоцеле плолікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, головний
да. Перинатальна патологія ЦНС з позицій
дитячий нейрохірург МОЗ України, Лариса Назаренко, д. мед. н., нейрохірурга
проф., завідувач кафедри медичної генетики та УЗД ХМАПО
15:20-15:30 Дискусія
Philippe Jeanty, Світлана Арбузова, Александр Духовський
Сьогодні технології дозволяють діагностувати мієломенінгоцеле плода раніше, ніж
вчора… Переривати вагітність чи оперувати плід?
15:30-16:15 Спонсорська Ксенія Хажиленко, акушер-гінеколог, генетик, завідувач
Vanishing twin syndrome (синдром зниклого
доповідь
відділення лікування неплідності та Центру лікування невиношу- близнюка) після ДРТ
вання вагітності клініки ISIDA
16:15-16:30
Перерва на каву
16:30-19:00
4 сесія. Аномалії плода. Медицина плода
16:30-17:10 Доповідь
Michael Brusilov, провідний спеціаліст відділення пренатальної Аномалії сечовидільної системи плода:
УЗД Медичного центру Ichilov, лектор ISUOG
ехограми, результати, пренатальне
консультування
17:10-17:40 Доповідь
Luc De Catte, професор материнсько-плодової медицини,
3D-4D ехографія в діагностиці фетальних
завідувач відділу пренатальної діагностики та медицини плода аномалій
Університетського госпіталя м. Льовен, Бельгія
17:40-18:20 Професійне Ганна Гребініченко, к. мед.н., фахівець відділення медицини
Вроджена діафрагмальна кила. Варіанти
занурення
плода ІПАГ, поліглот і автор українських перекладів гайдлайнів
пренатальної клінічної картини. ПрогнозуISUOG
вання постнатальних наслідків
18:20-19:00 Професійне Michael Brusilov, провідний спеціаліст відділення пренатальної Аномалії шлунково-кишкового тракту
занурення
УЗД Медичного центру Ichilov, Ізраїль, лектор ISUOG
плода: ехограми, результати, пренатальне
консультування
19:00-19:10
Завершення першого дня

ДЕНЬ ДРУГИЙ 15 ГРУДНЯ
08:00-09:00
09:00-12:30
09:00-09:45

Професійне
занурення

09:45-10:30

Професійне
занурення

10:30-11:15

Професійне
занурення

11:15-11:45

Доповідь

11:45-12:05

Доповідь

12:05-12:35

Дискусія

12:35-13:30
13:30-16:00
13:30-14:00 Доповідь

14:00-14:45

Професійне
занурення

14:45-15:15

Доповідь

15:15-15:30

Дискусія

15:30-16:00

Доповідь

16:00-16:20
16:20-17:30
16:20-16:50

Мікст
Доповідь

16:50-17:05

Бліцдоповідь

17:05-17:45

Бліцдоповідь
Бліцдоповідь
Бліцдоповідь

17:30-17:50

Реєстрація, ранкова кава, відвідування виставки
5 сесія (мультидисциплінарна). Медицина плода. УЗД в перинатології
Микола Веропотвелян, заслужений лікар України, д. мед. н.,
Анемії плода: діагностика, менеджмент,
директор міжобласного центру медичної генетики та преналікування
тальної діагностики ім. П. М. Веропотвеляна, м. Кривий Ріг
Андрій Закревський, к. мед. н., доцент кафедри неонатології
До та після народження: ехографія аномаХМАПО, педіатр, неонатолог, сонолог, керівник курсу з ехогра- лій головного мозку новонародженого
фії у неонатології та педіатрії
Віктор Ошовський, к. мед. н., акушер-гінеколог, спеціаліст
Огляд протоколу «Затримка росту плода»
із медицини плода, консультант МЦ «Уніклініка»
Асоціації акушерів-гінекологів
Німеччини (2017)
Ірина Кондратова, неонатолог, анестезіолог-реаніматолог,
Побачимо після народження, або
к. мед. н., доцент кафедри педіатрії та неонатології ХНМУ,
Можливості антенатального моніторингу
директор Харківського регіонального перинатального центру, плода з позицій неонатолога
експерт МОЗ з неонатології
Микола Веропотвелян, д. мед. н., директор; Алла БондаренПренатальна діагностика синдрома
ко, зав. клінічного відділу УЗ прен. діагностики та медицини
Дауна у вагітної з гігантською міомою матплода, Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної ки і спадковою тромбофілією
діагностики ім. П. М. Веропотвеляна (м. Кривий Ріг),
Лариса Газарова,
Модератор: Інеса Сафонова. Onstage: Ірина Кондратова,
Можливості антенатального
Віктор Ошовський
УЗ-моніторингу
Обід
6 сесія. Гінекологія та онкогінекологія
Antonia Testa, професор кафедри акушерства та гінекології
Ультразвук у гінекології: нові інструменти
Римського католицького університету, керівник резидентури
та програми PhD Університету Сієни (Італія), експерт
з онкогінекологічного ультразвуку, модератор та керівник курсів
ехографії у онкогінекології конгресу ISUOG
Як сканувати малий таз? – Від дна тазу
Lilit Hovsepyan, експертна спеціалістка УЗД та член
Онкогінекологічної ради Вірменії, спеціалістка Женевського фонду до тазових кісток
медичної освіти та досліджень, автор численних публікацій
у сфері акушерсько-гінекологічного УЗ
Antonia Testa, професор кафедри акушерства та гінекології
Саркома матки – діагноз не ультразвукоРимського католицького університету
вий. Але…
Модератор: Інеса Сафонова. Onstage: Antonia Testa,
Хто сканує малий таз і хто вчить тих, хто
Lilit Hovsepyan
сканує?
Ольга Бакай, к. мед. н., радіолог, сонолог Центру лікування
Диференційний діагноз гестаційної трофотрофобластичних пухлин Національного інституту раку
бластичної хвороби та нетрофобластичних
утворень ендометрію після вагітності
Перерва на каву
Інеса Сафонова, д. мед. н., професор кафедри променевої
діагностики ХМАПО, лікар УЗД відділення КУЗО «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОКЛ з регіональним перинатальним центром, шеф-редактор
журналу ObGynUltrasound & FetalMedicine
Лариса Газарова, Микола Веропотвелян, Raad Tammo, Ольга Шишко

Олександр Телегуз, лікар УЗД, акушер-гінеколог
КЗ «Сарненська центральна районна лікарня»
Ганна Калінчук,
Костянтин Шестопал,
Завершення конференції

Огляд трендів акушерсько-гінекологічного
ультразвуку за матеріалами Всесвітнього
конгресу ISUOG, Сінгапур 2018

Клінічний випадок пренатальної діагностики туберозного склерозу, ефективність
консервативного лікування гігантської рабдоміоми серця
Післяпологовий тромбоз яєчникових вен
із тромбоемболією мілких гілок ЛА
Оболонковий хід судин пуповини.
Vasa previa
Типові та атипові ехограми ендометріом
яєчників

