ПРОГРАМА
90-ГО ЗАСІДАННЯ "КПП"
(Клубу Перинатальних П'ятниць),
присвяченого
ПОГРАНІЧНИМ ПУХЛИНАМ Я ЄЧНИКІВ У ЖІНОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ВАД
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ГЕНЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ ВАД РОЗВИТКУ
ДІТЕЙ

Засідання відбудеться 28.04.2016 р. (п'ятниця) за адресою:
Київ, вул. Пушкінська, 1-3/5 - знаходиться майже на розі вулиць
Прорізної та Пушкінської між станціями підземки „Золоті ворота”,
„Хрещатик” і „Театральна”, у кнайпі „Купідон” (міститься в пивниці,
вхід поруч із каварнею „Віденські булочки” ліворуч сходами додолу).
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 – 19:00

19:00 – 19:20
19:20 – 19:50

19:50 – 20:10

20:10 - …

Зустріч, обмін вітаннями, відкриття засідання.
Пограничні пухлини яєчників у жінок репродуктивного віку. „Шо ж
дєлать?!”. Ірина Судома, гінеколог, професорка, наукова директорка
клініка „Надія”, Київ
Обговорення доповіді
Методи хірургічної корекції прирожденних вад розвитку дітей.
Андрій Кузик, доцент катедри дитячої хірургії Нац. мед. університету
імені Данили Галицького, Львів
Генетична складова в етіології прирожденних вад розвитку.
Маргарита Ніколенко, генетик, Медико-біологічний центр „Геном”,
Київ
Надалі - 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 епоштою 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).

