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ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ! 
Наша Україна переживає тяжкі часи. Наша Армія відстоює цілісність і незалежність нашої 
держави.  Саме зараз, на полі бою, і у тилу кується майбутнє.  І наша сила, згуртованість та 

професіоналізм – це також запорука спільної перемоги.   
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю  

«Безпечна хірургія і пологи: інновації та контраверсії» , що відбудеться 24-25 
листопада 2022 р. у ONLINE форматі  

(м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний медичний 
університет) 

 
 Основна мета науково-практичної конференції – це обговорення найбільш 

актуальних та дискусійних питань акушерства, гінекології та репродуктології. 
Ми запрошуємо вас для обміну думками, власним досвідом, практичними 
здобутками, що, без сумніву, покращить якість надання допомого нашим 

пацієнтам. Очікуємо з нетерпінням на зустріч з вами.   
 

 
ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ З АКУШЕРСТВА ТА 
ГІНЕКОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР МЕДИЧНИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ, УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ФАХІВЦІВ, ІНТЕРНІВ, АСПІРАНТІВ.  

 
За участь у заході нараховується : 10 балів БПР для учасників, 30 балів для 
лекторів, 20 балів для стендової доповіді, 15 балів за участь в симуляційному-
тренінгу (відповідно до Постанови КМ України № 725  від 14 липня 2021 р. "Про 
затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку 
медичних та фармацевтичних працівників") 
 
Попередня реєстрація є обов’язковою за покликанням: 
https://forms.gle/JvZ5D9UZCTC6zGfbA 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
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, 

https://forms.gle/JvZ5D9UZCTC6zGfbA


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. 

 
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ ОПАНУВАННЯ 
УЧАСНИКАМИ ЗАХОДУ НОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ 
«ІННОВАЦІЙНІ ХІРУРГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГА ТА 
РЕПРОДУКТОЛОГА. РОЗБІР КЛІНІЧНИХ КЕЙСІВ» (ONLINE/ OFLINE) 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ – дистанційна (ONLINE/ OFLINE).  
МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська та англійська. 

 
ФОРМА УЧАСТІ:  
- усна доповідь   - вільний слухач   - учасник тренінгу.  
 
За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції 
(електронна версія буде розміщена на сайті ІФНМУ за покликанням 
https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii ). 
 
Регламент доповідей: 
✓ Усна доповідь – до 15 хв.  
✓ Участь в обговоренні – до 5 хв.  

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК  
 

• Конференція «Безпечна хірургія і пологи: інновації та контраверсії» – 
300.00 грн  

• Тренінг «ІННОВАЦІЙНІ ХІРУРГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ АКУШЕР-
ГІНЕКОЛОГА ТА РЕПРОДУКТОЛОГА. РОЗБІР КЛІНІЧНИХ КЕЙСІВ» - 400.00 грн 

  
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 20 листопада 2022 року заповнити 
реєстраційну форму за покликанням https://forms.gle/JvZ5D9UZCTC6zGfbA 
 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 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»  
  
 

Будемо раді Вашій участі в конференції! 
 

 
(За змінами щодо проведення конференції слідкуйте на сайті ІФНМУ) 

У разі додаткових питань, пишіть нам на адресу livesurgeryconference@gmail.com або 
телефонуйте +38 066 709 5581 

 

https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii
https://forms.gle/JvZ5D9UZCTC6zGfbA

