
 

2 березня 2017 року 

м. Харків 

  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВЬЯ                                                     
"ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ – 
 ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ“ 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОГРАМА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«ПЕРША П'ЯТИРІЧКА:  

ДОСЯГНЕННЯ, СПОДІВАННЯ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

РПЦ відкритий 02.03.2012 року в рамках реалізації 
Національного проекту “ Нове життя – нова якість 

материнства і дитинства ” 
 

Перинатальний центр – це не просто пологовий 
будинок. Це певна безперервна технологія 

організації медичної допомоги, спрямованої на 
збереження вагітності та народження здорової 

дитини навіть в разі серйозних відхилень в організмі 
майбутньої матері. 

 
РПЦ є лікувальним закладом найвищого III рівня 

надання перинатальної допомоги, так як входить до 
складу «Обласної клінічної лікарні - Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф». 
Ургентний і щоденний плановий моніторинг вагітних 

і породіль з важкою екстрагенітальною патологією 
проводиться акушерами-гінекологами, 

анестезіологами спільно з профільними суміжними 
спеціалістами ОКБ (ендокринолог, кардіолог, 

судинний хірург, невролог, нейрохірург, 
пульмонолог). 

 
У РПЦ направляють жінок, що мають будь-яку важку 

патологію, жінок з групи високого ризику, коли 
очікуються передчасні пологи або народження 

малюка, що вимагає з перших хвилин життя надання 
складної спеціальної допомоги. 



 

11:00 – 11:15    Вітальне слово: 
- Від адміністрації КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня - 
Центр екстреної медичної допомоги та Медицини 
катастроф" 
- Від кафедри педіатрії №1 та неонатології ХНМУ 
- Від дирекції ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна 
ініціатива » 

11:15 – 11:35    Регіоналізація перинатальної служби  в  Україні.   
   Досягнення та невирішені проблеми. 

Заступник директора з перинатальної медицини ДУ 
"Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН 
України", Президент Асоціації неонатологів України, 
д.м.н., проф. Знаменська Т.К. 

11:35– 11:55     Командний підхід в акушерсько-неонатологічній 
практиці: досвід застосування. 
Головний лікар перинатального центру м. Києва                
Біла В.В. 

11:55 – 12:15    П’ять років в команді або від акушерства  до    
   фетально-материнсько-неонатальної медицини. 

Член міжнародної асоціації ультразвуку в акушерстві і 
гінекології к.м.н., доц. кафедри УЗД ХМАПО Сафонова 
І.М. 

12:15 – 12:35    Необмежені можливості сучасних акушерських  
   практик. 

Завідуюча пологовим блоком з операційними ХРПЦ                    
Борзенко І.Б. 

                                                                       НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦЯ   
 «Перша п’ятирічка: досягнення, сподівання  та перспективи »  

12:35 – 12:55    Досвід співпраці дитячої кардіохірургії і неонатології: 
    результати і перспектива. 

Зав. відділення кардіохірургії ДУ “ІЗіНХ НАМН України” 
м. Харків, к.м.н., доц. Бучнєва О.В. 
 

12:55 – 13:25   Coffee-brake 
 

13:25 – 13:40    Відкриті питання катамнестичного спостереження за 
   новонародженими групи ризику. 

проф. Ріга О.О., проф. Знаменська Т.К., проф. Гончарь 
М.О. та робоча група Асоціації неонатологів України. 

13:40 – 13:55    В сім’ї недоношена дитина: виклики, прогнози, надії. 
Асистент кафедри Пропедевтики педіатріїї №1 
ХНМУ, к.м.н. Кононенко О.В. 

13:55 – 14:10    Досвід застосування регіональних методів 
    знеболювання при виконанні лапароскопічних 
    гінекологічних операцій  

Зав. відділення оперативної гінекології з 
малоінвазивними технологіями, асистент кафедри 
Акушерства та гінекології №2 ХНМУ к.м.н. Сафонов 
Р.А. 

14:10 – 14:15    Мультидисциплінарний підхід при ведені хворих 
    і/або народжених дітей на стаціонарному і поза 
    стаціонарному етапах у Полтавській області.  

Зав. кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та 
неонатологією ВДНЗ «Українська медична 
стоматологічна академія», д.м.н., проф. Похилько В.І., 
д.м.н., проф. Ковалева Е.М. 

  

ПРОГРАМА 


