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

попередньо «ПРАДАЖНАЙ ДЄФКЄ
ІМПЄРІАЛІЗЬМУ», тепер
КОРОЛЕВІ МЕДИЦИНИ - ГЕНЕТИЦІ

Засідання відбудеться 16.10.2020 р. (п'ятниця) фактично - під
містечком Вишневим у Києво-Святошинському районі Київської
области, але одночасно відбуватиметься передача засідання у світове
Павутиння (всі бажаючи приєднатись до нас через Мережу мають
зареєструватись ЗАВЧАСНО! Для цього слід надіслати е-листа на
адресу o.solovyov@ivf.com.ua ).
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 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:15

19:15 – 19:30
19:30 – 20:00

20:00 – 20:15
20:15 – 20:45

20:45 – 21:00
21:00 – 20:30
20:30 - …

Зустріч, обмін вітаннями, відкриття засідання.
Про поліморфізм хромосом, які так лякають пацієнтів і лікарів.
Вікторія Бадюк, генетик, клініка генетики репродукції „Вікторія”,
Київ
Обговорення доповіді
Генетичні тестування при поширених мультифакторних
хворобах – які, кому, навіщо? Олександр Коляда, біолог,
лабораторія епігенетики ДУ „Інститут геронтології імені
Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”, Київ
Обговорення доповіді
Модний „мікробіом” з погляду класичної біології та з погляду
практичного використання. Наталія Грищенко, біолог, відділ
геноміки ДУ „Інститут молекулярної біології та генетики НАН
України”, Київ
Обговорення доповіді
«Можливості сучасних генетичних обстежень у пар з
репродуктивними розладами», або «Поліморфізми у генах
фолатного циклу то є „наше фсьо”». Євгенія Шаргородська,
генетик, ДУ „Інститут спадкової патології НАМН України”, Львів
Обговорення доповіді
Стисла історія медичної генетики – драма, трилер, фентезі.
Марґарита Ніколенко, біолог, медичний центр „Геном”, 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
(у час пандемії COVID-19, на жаль, кожен на своєму місці перебування).

