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ФАХОВА ШКОЛА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї
12.15–12.45 Актуальні питання ендокринної гінекології та репродуктології // Борис О.М.,

д.мед.н., професорка кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Українського державного інституту репродуктології, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (Україна)

12.45–13.05

Імунологічні аспекти корекції інфекції сечових шляхів у дівчаток-підлітків //
Мойсеєнко В.О., академік, д.мед.н., професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця (Україна)

13.05–13.35

Сучасний погляд на цервіковагінальний дисбіоз // Носенко О.М. д.мед.н.,
професорка кафедри акушерства і гінекології ОдНМУ (Україна), Ханча Ф.О.,
к.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології ДонНМУ (Україна)

13.35–13.55

Інфекції сечових шляхів: погляд гінеколога // Геряк С.М., д.мед.н., професор,
завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 ТНМУ імені І.Я. Горбачевського
(Україна)

13.55–14.05

Прогнозування репродуктивних втрат у жінок із недиференційованою дисплазією сполучної тканини // Добрянська В.Ю., кафедра акушерства та гінекології №2 ТНМУ імені І.Я. Горбачевського (Україна)

14.05–14.25

Чорний ящик репродукції: імплантаційний ендометрій // Феськов О.М.,
д.мед.н., професор, Центр репродукції людини ТОВ САНА-МЕД. Клініка професора Феськова (Україна)

14.25–14.45

Особливості передімплантаційного скринінгу бластоцист у пацієнтів із вираженими порушеннями сперматогенезу // Тищенко О.О., ембріолог Центру
репродукції людини ТОВ САНА-МЕД. Клініка професора Феськова (Україна)

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Заседа Ю.І.,
д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье»,
президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого
Здоpов’я тa Гендеpу», вiцепрезидент Національної Ліги Психотерапії,
Психосоматики та Медичної Психології України
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09.55–10.15

COVID-19: Імунологічна реабілітація. Вакцинація // Волянський А.Ю., д.мед.н,
завідувач лабораторії імунореабілітології, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Україна)
Лабораторні методи верифікації хронічної вірусної патології печінки та неалкогольного стеатогепатиту // Пінський Л.Л., д.мед.н., професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця (Україна)
Методи регенеративної медицини в урології, андрології та сексології //
Заседа Ю.І., д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого Здоpов’я
тa Гендеpу», Віцепрезидент Національної ліги з психотерапії (Україна)

10.15–10.55

Сучасні тенденції та нововведення в лікуванні сексуальних дисфункцій //
Книгавко О.В., д.мед.н., г.н.с., професор кафедри урології, нефрології та андрології ХНМУ (Україна)

14.45–15.05

Сучасні технології в подоланні чоловічого безпліддя // Іванова Г.В., завідувачка андрологічним відділенням Центру репродукції людини ТОВ САНА-МЕД.
Клініка професора Феськова (Україна)

10.55–11.15

Хибний крипторхізм як одна із причин порушення чоловічого здоров’я //
Стусь В.П., д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології, оперативної хірургії
та топографічної анатомії ДЗ «ДМА» (Україна)

15.05–15.35

Сучасні підходи до планування сім'ї // Жилка Н.Я., д.мед.н., професор кафедри
акушерства, гінекології та перинатології Українського державного інституту
репродуктології, Національний університет охорони здоров’я України імені
П.Л. Шупика (Україна)

11.15–11.35

Роль клітинної терапії в регуляції метаболічних порушень // Сулік Р.В.,
к.мед.н, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національного медичного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, лікар-координатор програм із застосуванням біотехнологічних продуктів лабораторія і клініка Good Cells (Україна)

15.35–15.55

Інфекції, що передаються стаиевим шляхом при вагітності: вплив на наслідки, можливості профілактики та лікування // Гнатко О.П., д.мед.н., професорка,
завідувачка кафедри акушерства та гінекології №2 НМУ імені О.О. Богомольця
(Україна)

11.35–11.55

Sexuality in a time of pandemic – between impressions, speculations and
methodologically failed research // Bogusław Habrat (Польща)

15.55–16.10

Тактика ведення подружньої пари з ЗПСШ // Скурятіна Н.Г., асистент кафедри
акушерства та гінекології №2 НМУ імені О.О. Богомольця (Україна)

11.55–12.15

Особливості медико-генетичного консультування пацієнтів з чоловічим
фактором безпліддя в умовах пандемії COVID-19 // Турова Л.О., к.мед.н., с.н.с.
кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ
імені О.О. Богомольця (Україна)

16.10–16.30

Діагностика первинних мінорних імунодефіцитів у пацієнтів з рецидивними
урогенітальними інфекціями та імунозалежним безпліддям // Мальцев Д.В.,
к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації (Україна)
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ПАРТНЕРИ

СПОНСОРИ

4Life Тр

Патент

Трансфер Фа
спеціалізован
комплекс при
забезпечення всебічної живильної та функці
серцево-судинної системи. Крім базової зміцн
компонента – Цільового трансфер фактора, до
інгредієнти допомагають підтримувати норма
тиск і рівень холестерину, що необхідно для
серця.
Цільові Трансфер фактори посилюють імунну в
спрямовують її проти мікробів і інфекцій, які віді
у розвитку серцево-судинних захворювань.
Синергетичний вітамінно-мінеральний компл
цільовими трансфер факторами сприяє поліпш
судинної системи шляхом:
• Захисту тканин серця і судин від впливу вільн
• Підтримки нормального кровообігу в периф
• Збереження еластичності кровоносних судин
• Підтримання нормального рівня гомоцистеїн

Рекомендації до споживання:
- використовується в раціонах дієтичного ха
мінеральних речовин, флавоноїдів для підтри
судинної систем, загального зміцнення організм
Спосіб споживання:
Дорослим по 2 капсули двічі на добу під час їжі,

Склад: Одна капсула продукту (760,6 мг) містить
Цільовий 4Life Трансфер Фактор (фірмовий екс
лізинат; магнію аскорбат; екстракт часнику; екст
Вітамін Е; екстракт іглиці шипуватої; цинку арг
білоба; імбирна олія; ніацинамід; міді гліцин
каротин; фолієва кислота; аскорбіл пальмітат; ко
Харчова (поживна) цінність (на добу - 4 капсули
МО; Ніацин - 20 мг; Вітамін В6 - 2 мг; Фолат - 40
Селен - 50 мкг; Мідь - 2 мг; Калій - 48 мг.

Застереження до споживання:
Підвищена чутливість до окремих компонентів п
люди похилого віку або будь-яка особа з будь-як
повинні радитися з лікарями.
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Придбати оригінальну продукцію ви може
Центр 4Life Трансфер Фактор Україна:

+38 (063/095/097) 113-14-15, 044 592-97-98

