
     ТОВ «Юстон Інфо» 
Київ, 03061, вул. А.Волошина, 2, кв.130 
ЄДРПОУ 43486440 
р/р UA 653052990000026009036217849₴ 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Платник єдиного податку  

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Міністерство охорони здоров’я України 
Національний медичний  університет  імені О.О. Богомольця  МОЗ  України 

Кафедра акушерства і гінекології  №2 
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» 

 
 

Запрошуємо Вас взяти участь в онлайн науково-практичній конференції  
«ПРОБЛЕМИ ОПЕРОВАНОЇ МАТКИ», 

яка відбудеться 8 грудня 2020 р.   
 
Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться у 2020 році. 
 
Сертифікат учасника – 5 балів БПР, а за участь у майстер-класі 15 балів. Бали              
зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446.  
 
 

      ОСНОВНІ  ПРОГРАМНІ  ПИТАННЯ 
ПРОБЛЕМИ ОПЕРОВАНОЇ МАТКИ  

Доброякісні пухлини матки та їх хірургічне лікування 

Репродуктивна функція у жінок після хірургічного лікування доброякісних пухлин матки 

Ведення вагітності у жінок після хірургічного лікування доброякісних пухлин матки 

Акушерські та перинатальні наслідки вагітності у жінок з оперованою маткою 

Кесарів розтин, його наслідки для репродуктивної функції 

Сучасні методи візуалізації патологічної плацентації 

Масивні акушерські кровотечі при передлежанні та врощені плаценти 

Сучасні методи зупинки та профілактики масивних кровотеч в акушерстві та          
гінекології 

 
ГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ, ПАТОЛОГІЯ ВУЛЬВИ І ШИЙКИ МАТКИ. СУЧАСНІ        
АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  
Біоценоз піхви та інфекційно-запальні захворювання органів малого тазу 
Захворювання, що передаються статевим шляхом 
Раціональна тактика папіломавірус-асоційованих захворювань  
Трубно-перитонеальний фактор як негативний наслідок запальних захворювань 
жіночих статевих органів: актуальність проблеми 

 
Майстер-клас 
«МІКРОБІОМ І ІНФЕКЦІЇ В АКУШЕРСТВІ І ГІНЕКОЛОГІЇ» 
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РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ ЖІНКИ: ВІД СТАНОВЛЕННЯ ДО ЗГАСАННЯ  
Порушення менструальної функції в пубертатному віці 
АМК в  різні вікові періоди життя жінки: діагностика, лікування, профілактика 
Корекція розладів репродуктивної функції в різні вікові періоди 
Масивні акушерські кровотечі при передлежанні та врощені плаценти. Діагностика,         

тактика, наслідки 

Сучасні методи зупинки та профілактики масивних кровотеч в акушерстві та гінекології. 

Емболізація маткових артерій: за та проти 

 
Учасники – акушери, гінекологи, дитячі гінекологи, репродуктологи, керівники        
структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я з регіонів, науковці з провідних           
науково-дослідних установ МОЗ України та НАМН  
 
Участь для лікарів БЕЗКОШТОВНА.  
 
Модераторки 
Гнатко Олена Петрівна - д.мед.н.,  професор, завідувач кафедри акушерства і 
гінекології №2 НМУ імені О.О. Богомольця 
Борис Олена Миколаївна – д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології та 
репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика 
 
Доповідачі 
Борис Олена Миколаївна – д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології та 
репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика 
Подольський В.В. – д.мед.н., професор, завідуючий відділенням проблем здоров’я жінок 
фертильного віку ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» 
Турова Л.О. – к.мед.н., співробітниця кафедри клінічної імунології та алергології з 
секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Богомольця  
Пінський Л.Л. – д.мед.н., професор, НМУ ім. О.О. Богомольця  
Волянський А.Ю. - клінічний імунолог, д.мед.н, завідувач лабораторії імунореабілітології 
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». 
 
У рамках конференції буде опублікований збірник тез-доповідей. Всіх бажаючих 
запрошуємо прийняти участь. Вартість 1 тези-доповіді – 300 грн (вартість включає 
пересилка Укрпоштою).  
 
Тези приймаються до 2 грудня.  
 

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог: 
• тези мають відповідати тематиці Форуму; 
• до опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше; 
• обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, текст тез друкується на аркуші паперу             

формату А-4 (210х297 мм), поля: зліва - 3см, справа-1см, зверху і знизу тексту по 2 см;                
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файли у форматі MS Word, шрифт TimesNewRoman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал             
- 1,5, без ручних перенесень. 

 
Оформлення тез здійснюється у такому порядку: 
• ініціали та прізвище авторів(а); 
• назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); 
• назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна; 
• текст тез. 
Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не            

розглядаються. 
Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації. 
 
 

Оплата за тези:  
Оплату за тези прохання перерахувати за наступними реквізитами:  
ТОВ «Юстон Інфо» 
р/р UA 653052990000026009036217849  
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
 
Формулювання платежу - участь у конференції. 
 

 


