ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«103-тє ЗАСІДАННЯ "КПП"
(Клубу Перинатальних П'ятниць),
присвяченої

ВЛАСНИМ ЛІКАРСЬКИМ ПОМИЛКАМ
ДОПОВІДАЧІВ

Засідання відбудеться ввечері 31.01.2020 р. (п'ятниця) у ресторації
«Міський простір 500» («Urban Space 500») за адресою: вул. Бориса
Грінченка, 9, 01001 Київ - знаходиться у 140 метрах (2 хвилини
пішки) від рогу вулиць Прорізної та Пушкінської в напрямку Майдану
Незалежности праворуч.
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
(фахівці материнсько-плодової медицини, акушери-гінекологи, лікарі
УЗД, радіологи, неонатологи, дитячи хірурги, патологоанатоми,
педіатри, генетики)
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 – 18:10
18:10 – 18:20

Зустріч, обмін вітаннями, відкриття засідання.
Власний сумний досвід розробки методу для визначення НК
цитотоксичности... Борис Донськой, ДУ «ІПАГ НАМНУ», Київ
18:20 – 18:30 Хибна діагностика повної непрохідности тонкої кишки. Олексій
Соловйов, гінеколог, клініка „Надія”, Київ
18:30 – 18:45 Пропущена пренатальна патологія – помилки розрахунків
ризику чи помилка генетика-консультанта? Маргарита
Ніколенко, біолог, директорка МБЦ «Геном», Київ
18:45 – 18:55 Чи можна було не помилитись? Анна Калінчук, гінеколог,
“Uniklinika”, Київ
18:55 – 19:05 Пізня діагностика вад розвитку плода. Неллі Волошина,
гінеколог, Київ
19:05 – 19:15 Моя особиста Fata Morgana. Елені Чолас, гінеколог, клініка
«Добробут», Київ
19:15 – 19:25 Як мої обґрунтовані прогнози тричі виявились помилковими.
Тетяна Тутченко, гінеколог, ДУ «Центр інноваційних медичних
технологій НАН України», Київ
19:25 – 19:35 Що буває після «вдалого ДРТ». Ірина Судома, гінеколог,
професорка, наукова директорка клініки „Надія”, Київ
19:35 – 19:45 Рідина в трубі – то не завжди гідросальпінкс. Вікторія Буйнова,
гінеколог, клініка «Добробут», Київ
19:45 – 19:55 Коли я перестану помилятися… Наталія Товстолиткіна,
гінеколог, КНП «Консультативно-діагностичний центр №2
Дарницького р-ну м. Києва
Також одержано кілька заявок на «вільний мікрофон» після основної
програми, але наразі точно не відомі теми виступів.
20:20 - …

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).

