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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 

«Безпечна хірургія і пологи: інновації та 

контраверсії» (24-25 листопада 022 р.). 

Додатково в рамках конференції 

планується проведення симуляційного 

тренінгу з оволодіння практичними 

навичками. 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

1002 

Івано-Франківський національний 

медичний університет 

3. Виконавець/виконавці заходу Івано-Франківський національний 

медичний університет (кафедра акушерства 

та гінекології ім. І.Д.Ланового; Осередок 

Асоціації акушер-гінекологів України у 

ІваноФранківській області; Департамент 

охорони здоров’я Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації. Технічна 

підтримка – COLOgistics 

Виконавці заходу: 

Макарчук Оксана Михайлівна, Геник 

Наталія Іванівна, Остафійчук Світлана 

Олександрівна 
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4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія 

Анестезіологія 

Генетика медична 

Дерматовенерологія 

Клінічна лабораторна діагностика 

Медицина невідкладних станів 

Медична психологія 

Неонатологія 

Онкогінекологія 

Онкохірургія 

Репродуктологія 

Терапія 

Хірургія 

Ультразвукова діагностика  

5. Вид заходу БПР Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 

6. Запланована кількість учасників 300 

7. Організаційний комітет Рожко М.М. – ректор Івано-Франківського 

національного медичного університету, 

член-кор. АМН України, д. мед.н., 

професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України; - голова 

Вакалюк Ігор Петрович – проректор з 

наукової роботи ІФНМУ, доктор мед.н., 

професор; - співголова 

Дмитренко Ігор Анатолійович - директор 

департаменту охорони здоров'я Івано-

Франківської обласної державної 

адміністрації; 

Вакалюк Ігор Васильович – голова 

осередку Асоціації акушер-гінекологів 

України у Івано-Франківській області; 

Остафійчук Світлана Олександрівна – 

д.мед.н., проф. завідувачка кафедри 

акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового 

ІФНМУ 

8. Резолюція заходу Проект резолюції наукового медичного 

форуму, який буде проводитись у 2022 році 

в ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Безпечна хірургія і пологи: 

інновації та контраверсії », яка відбудеться 

24-25 листопада 2022 року. Відповідальні 

виконавці – завідувачка кафедри 
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акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового 

проф. д.мед.н. Остафійчук Світлана 

Олександрівна, проф., д.мед.н. Макарчук 

Оксана Михайлівна, проф. д.мед.н. Геник 

Наталія Іванівна. 

Конференція, що планується, дозволить: 

1. Дана конференція покликана 

висавітлити сучасні підходи лікувально-

діагностичної тактики ведення вагітних з 

групи високого ступеню перинатального 

ризику та  жінок з гінекологічною 

патологією відповідно до міжнародних та 

вітчизняних гайдлайнів.  

2. В ході конференції передбачається 

висвітлення питань надання невідкладної 

допомоги у вагітних а гінекологічних 

хворих. 

3. В рамках конференції планується 

проведення тренінгу опанування 

учасниками нових професійних знань та 

навичок ендоскопічної 

хірургії»Інноваційні хіріргічні технології у 

практиці акушер-гінеколога та 

репродуктолога. Розбір клінічних кейсів»  

4. планується оптимізувати сучасні 

підходи до ведення передчасних пологів, 

вагітності із екстрагенітальною патологією, 

розглянути іноваційні інвазивні та 

неінвазивні підходи в перинатальній 

медицині та медицині плода. 

5. Всі пропозиції, зауваження та 

розробки  які будуть здійснені в ході 

науково-практичної конференції будуть 

втілюватись в практичну діяльність 

відповідних підрозділів МОЗ України.  

6. Учасники конференції отримають 

сертифікати. 

 

Питання до обговорення: 

1. 1. Надання сучасних практичних 

рекомендацій щодо супроводу вагітних 

жінок високого ступеню акушерського та 

перинатального ризику та менеджменту 

пацієнток з гінекологічними 

захворюваннями, обговорення клінічних 

випадків, тематичні тренінги та семінари.  

2. Дискусійні питання та сучасні 

стандарти ведення хворих з найбільш 

актуальними захворюваннями в акушерстві 

і гінекології.  

3. Інноваційні хірургічні технології в 

акушерсько-гінекологічній практиці, 
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ендоскопічна хірургія у гінекології та 

репродуктології. Розбір клінічних кейсів.  

4. Нові підходи до покращення 

репродуктивного здоров’я жінок у 

програмах допоміжних репродуктивних 

технологій. 

5. Проблемні питання засвоєння 

практичних навиків медичних дисциплін у 

вищих навчальних закладах та закладах 

Охорони Здоров’я з елементами 

симуляційного навчання. 

 

9. Мета заходу Дана конференція покликана обговорити 

широкий спектр найбільш актуальних та 

дискусійних питань акушерства, 

гінекології та репродуктології, обмін 

досвідом та практичними 

напрацюваннями, визначення та 

впроваження у практику новітніх підходів 

у лікуванні гінекологічних захворювань та 

репродуктивних порушень, виклики 

безперервного професійного навчання в 

умовах євроінтеграції, вдосконалення 

хірургічних навичок.   

Всі пропозиції, зауваження та розробки  

які будуть здійснені в ході науково-

практичної конференції будуть 

втілюватись в практичну діяльність 

відповідних підрозділів МОЗ України 

10. Форма заходу Дистаційна 

11. Кількість балів БПР участь у заході тривалістю 2 дні - 10 балів 

усна доповідь – 30 балів, участь у 

симуляційному тренінгу – 15 балів 

12. Дата заходу БПР 24-25 листопада 2022 року 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 47. 

(кафедра акушерства та гінекології ім. 

І.Д.Ланового ІФНМУ на базі Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний 

перинатальний центр Івано-Франківської 

обласної ради»  

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Тобі де Вільєрс 

Бойчук Алла  

Геник Наталія  

Резніченко Галина  

Макарчук Оксана  

Рожковська Наталія  

Симуляційний тренінг: 
Прудніков Павло  

Долик Павло 

Сніжко Тетяна 
Саманів Валентина  

Мохній Вікторія 

Кількість тренерів уточнюється 
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15. Резюме доповідачів 1. проф. Тобі де Вільєрс, доктор 

медицини, професор департаменту 

гінекології Стелленбоського університету 

Південної Авфрики, екс-президент 

Міжнародного товариства з менопаузи, 

член комітету наукових консультантів 

Міжнародного фонду остеопорозу, 

президент національного фонду 

остеопорозу Південної Африки (ПАР) 
2. проф., д.м.н. Бойчук Алла 

Володимирівна  - завідувачка кафедри 

акушерства та гінекології післядипломної 

освіти, м.Тернопіль 

3. проф., д.м.н. Геник Наталія Іванівна 

– професор кафедри акушерства та 

гінекології ім. І.Д.Ланового ІФНМУ. 

4. проф., д.мед.н. Резніченко Галина 

Іванівна. м. Запоріжжя  

5. д.мед.н.професор РОжковська 

Наталія Миколаївна, м. Одеса 

6. д.мед.н., професор Макарчук 

Оксана Михайлівна, м.Івано-Франківськ  

 
7. Прудніков Павло – доктор медичних 

наук, професор кафедри акушерства та 

гінекології ім. І.Д.Ланового  

8. Долик Павло, кандидат медичних наук, 

лікар-акушер-гінеколог, клініка «Медатлант»  
9. Сніжко Тетяна, кандидат медичних 

наук, доцент кафедри акушерства та гінекології 

ім. І.Д.Ланового  
10. Саманів Валентина – акушер-гінеколог 

Прикарпатського центру репродукції людини  

11. Мохній Вікторія, акушер-гінеколог – 

клініка «Екстрамед» 
 

16. Програма заходу БПР 24 листопада 2022 р. 

1. Тема 1: «Ендометріоз. Що ми знаємо 

сьогодні?». Доповідач, лектор: проф. Тобі 

де Вільєрс 

2. Тема: «Вплив Covid-19 на перебіг 

вагітності» Доповідач, лектор: проф., д.м.н. 

Алла Бойчук, Юлія Якимчук 

3. Тема: «Репродуктивне здоров’я і 

надмірна вага. Особливості менеджменту у 

молодих жінок»  Доповідач, проф. Оксана 

Макарчук, Юрій Павлушинський.  

4. Тема: «Мікробіота слизової у жінок 

репродуктивного віку». Доповідач проф. 

Геник Наталія, Приймак Ольга 

5. Тема:«Симуляційне навчання. Його 

роль у оволодінні практичних навичок» 

Доповідач: Професор Ігор Гладчук, проф. 
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Наталія Рожковська. 

Програма у процесі доопрацювання.  

 

25 лисопада 2022 р. 

1.Тема : Оптимізація післяопераційного 

супроводу у пацієнток з консервативною 

міомектомією» - ПРУДНІКОВ ПАВЛО 
2.Тема: Лапароскопія у онкогінекології. 

Алгоритм супроводу. Власний досвід» - 

ДОЛИК ПАВЛО  
3. Тема: «Лапароскопія у онкогінекології. 

Алгоритм супроводу. Власний досвід» - 

ДОЛИК ПАВЛО  
4.Тема: Алгоритм супроводу жінок 

репродуктивного віку із пухлинами яєчників. 

Розбір клінічних кейсів» - СНІЖКО ТЕТЯНА  

5.Тема Гістероскопія у лікуванні та 

діагностиці безпліддя. Клінічна практика і 

рекомендації. – МОХНІЙ ВІКТОРІЯ 

Програма симуляційного треннгу у 

процесі доопрацювання. 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою , навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстраціє на даний 

захід (за потреби) 

Умови: 70 % і більше правильних 

відповідей на тести по доповідям (онлайн-

тестування після закінчення заходу) 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


