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

симпозіум) 
БПР МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1. Назва заходу БПР Охорона репродуктивного здоров'я:  
від науки до практики 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань) 

Державна установа «Інститут 
мікробіології та імунології ім. І.І. 

Мечникова Національної академії 
медичних наук України» 

(1085) 
3. Виконавець/виконавці заходу ДУ «Інститут мікробіології та імунології 

ім. І.І. Мечникова Національної 
академії медичних наук України» 

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця,  

кафедра акушерства і гінекології №2 
ТОВ «Юстон Інфо» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія 
Бактеріологія 

Дитяча гінекологія 
Загальна практика - сімейна медицина 

Організація і управління охороною 
здоров’я 

Сексопатологія 
Хірургія 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція з 
міжнародною участю 

6. Запланована кількість учасників 300 
7. Організаційний комітет Мінухін В.В., д.мед.н., професор 

Гнатко О.П., д.мед.н, професорка 
Скурятіна Н.Г.. к.мед.н. 
Скляр Н.І., к.мед.н., с.н.с. 

8. Резолюція заходу  Захід присвячено інтеграції 
досягнень науки в практику 
репродуктології, акушерства і гінекології. 
Наукові тематики доповідей охоплюють  
широкий спектр актуальних проблем 
сучасної медицини, а саме:  

 сучасні лікувально-діагностичні 
підходи при аномальних 
маткових кровотечах, гострих 
ерозивно-виразкових ураженнях 
геніталій у дівчат і молодих 
жінок, ендометріозі; 

 формування репродуктивного 
здоров’я жінок за впливу 
патології пубертату,  

 піхвова мікробіота як складова 
репродуктивного здоров’я 
жінок; 
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 інноваційні підходи в 
діагностиці сексуальних 
дисфункцій у жінок; 

 молекулярні аспекти лікування 
непліддя; 

 міні-інвазивні технології при 
генітальному пролапсі; 

 збереження фертильності при 
міомі матки 

 
9. Мета заходу Підвищення рівня професійних знань 

лікарів шляхом всебічного донесення 
учасникам новітніх досягнень сучасної 
науки в практику репродуктології, 
акушерства і гінекології 

10. Форма заходу Дистанційна участь (з доступом до 
навчальних матеріалів у час, зручний для 
працівників сфери охорони здоров´я) 

11. Кількість балів БПР 5/30 
12. Дата заходу БПР 06 грудня 2022 року 
13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
03134, м. Київ, 

просп. Академіка Корольова, 1 
61057, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 14-16 
14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 
Тучкіна І.О.,  

Благовещенський Є.В.,  
Плєхова О.О.  

Скурятіна Н.Г.  
Гнатко О.П.,  
Чубатий А.І.,  

Хананова Ф.К.  
Нагорна В.Ф.  

Макарчук О.М.,  
Феськов А.М.  

Ромащенко О.В.  
Khudyakov A.  

 
15. Резюме доповідачів Тучкіна І.О., д.мед.н., професорка 

завідувачка кафедри акушерства, 
гінекології та дитячої гінекології ХНМУ, 

Віце-президент української асоціації 
лікарів дитячого та підліткового віку 

Благовещенський Є.В., аспірант кафедри 
акушерства, гінекології та дитячої  

гінекології Харківського національного 
медичного університету 

Плєхова О.О., 
аспірант кафедри акушерства, гінекології 

та дитячої  гінекології Харківського 
національного медичного університету 

 
Скурятіна Н.Г.,  
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к.мед.н., асистент кафедри акушерства і 
гінекології №2 Національного медичного 

уніерситету імені О.О. Богомольця 
 

Гнатко О.П., д.мед.н., професорка, 
завідувачка кафедри акушерства і 

гінекології №2 Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 

 
Чубатий А.І., к.мед.н., доцент кафедри 

акушерства і гінекології №2 
Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця  
 

Хананова Ф.К., лікар акушер-гінеколог, 
дитячій гінеколог 

 
Нагорна В.Ф., д.мед.н., професорка 

кафедри акушерства і гінекології 
Одеського національного медичного 

університету, заслужений діяч науки і 
техніки України 

 
Макарчук О.М., д.мед.н., професор 

кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. 
Ланового Івано-Франківського 

національного медичного  університету 
 

Феськов А.М., д.мед.н, професор, 
директор клінікі репродуктивної медицини 
«Сана-мед»(Харків/Київ), Director compani 

«Linex» (Czech rep Praque), director 
Mezadata Inc.(USA Philadelphia) 

 
Ромащенко О.В.,  

д.мед.н., професор, головний науковий 
співробітник відділу відновної урології та 
новітніх технологій ДУ «Інститут урології 

ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН 
України» 

 
Khudyakov A. (Germany),  

директор клініки GTK-Krefeld (Німеччина, 
м. Крефельд),  лікар-спеціаліст з 

акушерства та гінекології, урогінекології, 
мініінвазивної гінекологічної хірургії / 

AGUB II, MIC III 
 

16. Програма заходу БПР 06.12.2022  
1. Тучкіна І.О., Благовещенський 

Є.В., Плєхова О.О. (Україна)  
Аномальні маткові кровотечі: 
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сучасні лікувально-діагностичні 
підходи у віковому аспекті 

 
2. Скурятіна Н.Г. (Україна)  

Вплив патології пубертату на 
формування репродуктивного 
здоров’я жінок 
 

3. Гнатко О.П., Чубатий А.І., 
Хананова Ф.К. (Україна)  
Гострі ерозивно-виразкові 
ураження геніталій у дівчат і 
молодих жінок: сучасні аспекти 

 
4. Нагорна В.Ф. (Україна) 

Мікробіом людини. Піхвова 
мікробіота 
 

5. Макарчук О.М., Шутак В. 
(Україна)  
Ендометріоз: домінують 
терапевтичні опції 

 
6. Феськов А.М. (Україна)  

Ендометрій як складова успіху в 
лікуванні непліддя 

 
7. Ромащенко О.В. (Україна)  

Інноваційний підхід в діагностиці 
сексуальних дисфункцій у жінок 

 
8. Феськов А.М. (Харків)  

Від Грегорі Менделя до сучасної 
молекулярної генетики в лікуванні 
непліддя 

 
9. Khudyakov A. (Germany) 

Міні-інвазивні технології при 
генітальному пролапсі /                                  
Minimalinvasive Technologien bei 
Genitalprolaps 

 
10. Khudyakov A. (Germany)  

Збереження фертильності при 
міомі матки / Fertilitätserhalt bei 
Uterus myomatosus/                                

 
17. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 
досвіду учасників до моменту 
реєстрації на даний захід (за 
потреби) 

Для всіх спеціальностей: 
вища медична освіта 
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18. Код заходу БПР (Реєстраційний 
номер заходу БПР вноситься після 
присвоєння Адміністратором) 

 

 


