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РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ» 
 

 
 

ОРГАНІЗАТОРИ СИМПОЗІУМУ: 
Заклад вищої освіти «Буковинський державний медичний університет» 
ГО «Об’єднання «Українська асоціація репродуктивної медицини»  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА  СИМПОЗІУМУ          
Науковий медичний форум внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2022 році, узгодженому в HAMH України та затвердженому МОЗ України, до розділу 3 під № 17. 



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
 

 27 травня 2022, п’ятниця 
May 27, 2022, Friday 
 

 

Години | Time  Доповіді | Presentations  Спікери | Speakers  

10:00 – 10:15 Відеоматеріали | Video  

10:15 – 10:20 Відкриття симпозіуму 
Opening 

 

10:20 –12:00 Секція №1 | Section № 1 
«Репродуктивна медицина. Реалії часу» 
«Reproductive medicine. The realities of time» 
  

Модератор:  
Олександр Юзько  
Moderator: 
Oleksandr Yuzko,  

10:20 – 10:45 Культура фертильності та медицина фертильності 
Fertility culture and fertility medicine 

Олександр Юзько 
Oleksandr Yuzko  

10:45 – 11:00 Відеоматеріали | Video  

11:00 – 12:00 Фолітропін дельта: від клінічних досліджень до реальної практики 
Follitropin delta: from RCT to real practice  
Питання та відповіді 
Questions and Answers 
(за підтримки компанії «Ferring Pharmaceuticals») 
(With the Support of the «Ferring Pharmaceuticals») 

Хуан Антоніо Гарсія-Веласко 
(Іспанія) 
Juan Antonio García-Velasco (Spain) 

12:00 – 12:15 Відеоматеріали | Video  

12:15 – 14:15 Секція №2 | Section № 2 
«Виклики сьогодення. Як вони змінили нас»  
(за підтримки компаній «Сона-Фарм» та «Merck») 
 
«Today's challanges. How they have changed us» 
 (With the Support «Sona-Pharm» and «Merck») 

Модератор:  
Микола Грищенко  
 
 
Moderator: 
Mykola Gryshchenko 

 
12:15 – 13:15 Стрес-індукований синдром. Запит сучасності 

Stress-induced syndrome. Modern demand 
Олег Чабан  
Oleg Chaban 

13:15 – 14:15 Стрес і дисгормональні порушення. Що ми повинні ЗАПАМ'ЯТАТИ 
Stress and hormonal disorders. What we need to REMEMBER 

Любов Соколова 
Lyubov Sokolova 

14:15 – 14:30 Відеоматеріали | Video  

14:30 –16:00 Секція №3 | Section №3  
«Молодіжний УАРМ» 
 «Youth UARM» 
 

Модератори:  
Вікторія Юзько, Наталія Бабій 
Moderators:  
Viktoriya Yuzko, Natalia Babiy  

14:30 –14:45 Прогнозування настання вагітності при лікуванні ендометріоз 
асоційованого безпліддя 
Prediction of pregnancy in the treatment of endometriosis associated with 
infertility 

Богдан Тофан 
Bohdan Tofan 
 

14:45 –15:00 Новий підхід до підвищення ефективності допоміжних репродуктивних 
технологій у жінок із безпліддям 
A new approach to improving the effectiveness of assisted reproductive 
technologies in women with infertility 

Вікторія Юзько 
Viktoriya Yuzko 

15:00 –15:15 Особливості впливу мелатоніну та серотоніну на перший триместр 
вагітності. Що очікувати? 
Melatonin and serotonin influence on the first trimester of pregnancy. What 
to expect? 

Анастасія Пушкашу 
 
Anastasiia Pushkashu 

15:15 –15:30 Прееклампсії у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій. Чи 
є особливості? 
Preeclampsia in pregnant women after assisted reproductive technologies. 
Are there any features? 

Наталія Бабій 
Natalia Babiy 

15:30 –15:45 Стан шишкоподібної залози у вагітних з прееклампсією 
The condition of the pineal gland in pregnant women with preeclampsia 

Руслан Савка 
Ruslan Savka 

 

 

 

 

 



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
 

 28 травня 2022, субота 
May 28, 2022, Saturday 
 

 

Години | Time  Доповіді | Presentations  Спікери | Speakers  

08:45 – 09:00 Відеоматеріали | Video  

09:00 – 12:00 Секція №4 | Section № 4  
«Культура збереження фертильності» 
«Fertility culture» 

 

Модератор:  
Олександр Юзько  
Moderator:  
Oleksandr  Yuzko 

09:00 – 10:00  Вибираємо найкращу підтримку лютеїнової фази в ЕКЗ 
Choosing the best luteal phase support in IVF 
Питання та відповіді 
Questions and Answers 
(за підтримки компанії «Abbott») 
(With the Support of the «Abbott») 

Зєєв Шохам (Ізраіль) 
Zeev Shoham (Israel) 

10:00 – 10:15 Відеоматеріали | Video  

10:15 – 11:00 Керівництво по догляду за пацієнтами з фертильністю: Розробка 
унікального інструменту для клінік безпліддя на основі доказів 
найкращої практики                         
Fertility Patient Care Guidance: Development of a unique tool for fertility 
clinics based on best practice evidence 

Якуб Деєвський (Польща) 
Jakub Dejewski (Poland) 

11:00 – 12:00  Помилки в репродуктивній медицині та розплата за них 
Mistakes in reproductive medicine and retribution for them 
Питання та відповіді 
Questions and Answers 

Еліезер Гірш (Ізраіль) 
Eliezer Girsh (Israel) 

12:00 – 12:15 Відеоматеріали | Video  

12:15 – 13:15 Секція науковців БДМУ №5 | Section № 5  
«Проблемні питання медицини» 
«Problematic issues of medicine» 

 

Модератор:  
Олександр Юзько  
Moderator:  
Oleksandr  Yuzko  

12:15 – 12:30 Мезотелін як маркер ендометріозу при безплідді 
Mesothelin as a marker of endometriosis at infertility 

Оксана Бакун 
Oksana Bakun 

12:30– 12:45 Пролактин та безплідність: можливості лікування 
Prolactin and infertility: the effectiveness of treatment of disorders 

Аліна Семеняк  
Alina Semenyak 

12:45 – 13:00 Генетичні аспекти невиношування вагітності 
Genetic aspects of miscarriage 

Катерина Лісова, Ірина Каліновська 
Kateruna Lisova, Iryna Kalinovskav  

13:00 – 13:15 Медико-соціальні аспекти та катамнестичне спостереження дівчат-
підлітків із патологією нирок 
Medical and social aspects and kathamnestic follow-up of adolescent girls 
with renal pathology 

Володимир Безрук 
Володимир Bezruk 
 

 Закриття симпозіуму 

 
 
 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

 
 Андрієць Анатолій.  Ефективність настання вагітності в пацієнток із безпліддям після операцій з приводу ендометріозу яєчників 

 Андрієць Оксана. Вплив мікроогганізмів на рівень секреторного IgA у дівчат-підлітків, хворих на сальпінгоофорит  

 Боднарюк Оксана. Особливості мікробіоценозу піхви у дівчат, хворих на сальпінгоофорит 

 Владиченко Костянтин. Мар-тест та показники сперміологічного дослідження 

 Kosilova Svitlana. Effect of oxidative stress on the condition of the fetus and neonate born of pregnant women with adenomatous goiter 

 Міклашевська Олена. Особливості дагностики та лікування ендометріоз-асоційованих дисплазій молочних залоз 

 Ніцович  Ігор. Причинно-наслідкові аспекти ретрохоріальних гематом 

 Ринжук Лариса. Ультразвукова характеристика нирок та допплерометрія ниркового кровотоку у вагітних із безсимптомною 

бактеріурією 

 Цисар Юлія. Поліморфізм гена GP ІІІa у дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії на тлі тиреоїдної патології 


