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

ДЕЯКИМ ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНИМ ТА
ПРЕНАТАЛЬНИМ ЛАБОРАТОРНИМ
ДОСЛІДЖЕННЯМ, ПИТАННЯМ ПРЕНАТАЛЬНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ ТА ОБ’ЄКТИВНИМ ПОГЛЯДАМ НА
СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ

Засідання відбудеться ввечері 20.03.2020 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
Планується пряма передача засідання через світове Павутиння. Для
цього є обов’язковою ПЕРЕДЧАСНА реєстрація!

(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 – 18:00
18:00 – 18:20
18:20 – 18:40
18:40 – 19:00
19:00 – 19:25
19:25 – 19:40
19:40 – 20:00
20:00 – 20:20

20:25 - …

Зустріч, обмін вітаннями, відкриття засідання.
Допоміжне материнство як джерело нових імунофенотипів та
морально-етичні питання. Борис Донськой, імунолог, ДУ «ІПАГ
НАМНУ», Київ
Що таке страшні слова microarray/CGH та з чим їх їдять?
Марґарита Ніколенко, біолог, науковий директор МБЦ „Геном”,
Київ
Чи є життя на Марсі та після ПГТ? Ольґа Чапля, ембріолог,
„Родинне джерело”, Київ
Емоційна карта лікаря та пацієнта. Досвід психолога. Ірина
Лісна, психолог, „Ісіда”, Київ
Резус та вагітність: що ми не знаємо? Вікторія Бадюк, генетик,
Клініка генетики репродукції „Вікторія”, Київ
Зберігати немає сенсу викидати (стовбурові клітини). Ставимо
кому. Ольґа Маслова, біолог, співзасновниця проекту Nobilitet, Київ
Blockchain, bitcoin та стовбурові клітини. Як пошити себе у
дурні? Андрій MedGoblin, анестезіолог, „голос правди та
справедливости” української медичної частини Facebook’у, 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).

