ПРОГРАМА
102-го ЗАСІДАННЯ "КПП"
(Клубу Перинатальних П'ятниць),
присвяченого

НОВОМУ В СВІТОВІЙ РЕПРОДУКТИВНІЙ
ІМУНОЛОГІЇ, АНТЕНАТАЛЬНИМ ОБТУРАЦІЯМ
КИШКИ ДІТЕЙ, ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІТОНІТУ ТА ЛІКУВАННЮ

Засідання відбудеться 20.12.2019 р. (п'ятниця) за адресою:
Київ, вул. Хорива, 43/23 - знаходиться на Подолі практично на розі
вулиць Хорива та Почайнинська, у 5 хвилинах пішки від станції
підземки „Контрактова площа”, у пивниці (підвалі).
Одночасно відбуватиметься передача засідання у всесвітнє Павутиння
(всі бажаючи приєднатись до нас через Мережу мають
зареєструватись ЗАВЧАСНО!).
На ВСІ засідання КПП завжди запрошуються УСІ БАЖАЮЧИ лікарі,
науковці, інтерни, спудеї, так чи інакше
пов’язані з перинатологією
(акушери-гінекологи, лікарі УЗД, неонатологи, хірурги,
патологоанатоми, педіатри, генетики) з цілого Світу 
Із запитаннями просимо звертатись до Олексія Соловйова.
е-пошта: o.solovyov@ivf.com.ua; тел.: (50) 3115835

На е-сторінці „Фонду Медицини Плода, Україна” www.fmfua.com знайдете
архів засідань КПП та багато корисної інформації для лікарів і пацієнток

17:45 – 18:00
18:00 – 18:35

18:35 – 18:50
18:50 – 19:15
19:15 – 19:30
19:30 – 19:50
19:50 – 20:00
20:00 – 20:20
20:20 - …

Зустріч, обмін вітаннями, відкриття засідання.
За мотивами американського та міжнародного конґресів
імунології репродукції. Імунні механізми імплантації,
невиношування, еклампсії. Ірина Судома, гінеколог, професорка,
наукова директорка клініка „Надія”, Київ
Обговорення доповіді
KIR-HL – формула успіху чи вирок? Ірина Судома, гінеколог,
професорка, наукова директорка клініка „Надія”, Київ
Обговорення доповіді
Атрезія тонкої кишки: первинна корекція та профілактика
ускладнень у віддаленому терміні після операції. Михайло
Мигур, дитячий хірург, ДУ „ІПГ НАМН України”, Київ
Обговорення доповіді
Пренатальна діагностика внутрішньоутробних перитонітів.
Олексій Соловйов, гінеколог, клініка „Надія”, Київ
Обговорення прослуханих доповідей, пропозицій на майбутнє,
завершення офіційної частини зустрічи та подальше спілкування
щодо піднятих тем і тем наступних зустрічей.

Шановні колеґи, просимо надсилати пропозиції щодо тем майбутніх засідань
КПП е-поштою на адресу, що наведена на першій сторінці цієї книжечки.
(Зустрічні виступи, повідомлення про цікаві випадки з практики щиро
вітаються! Погляди, відмінні від инших, також щиро вітаються!!! Але вони
мають бути обґрунтованими. Суперечливі голослівні заяви засуджуються!)
По закінченні кожного засідання КПП всі бажаючи учасники запрошуються для
продовження неформального спілкування за філіжанкою кави чи за келихом пива
(за власний кошт учасників).

