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Про участь в науково-практичної конференції 

«Психологія і етика в репродуктивній медицині – мультидисциплінарний підхід» 

04 червня 2021 р., місто Київ 

Інформаційний лист! 

 

Запрошуємо взяти участь у науково-практичної конференції «Психологія і етика в 

репродуктивній медицині – мультидисциплінарний підхід», яка відбудеться 04 червня 2021 року в місті 

Києві. Конференція внесена в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій МОЗ та НАМН України, які проводитимуться в 2021 році, під номером № 232. 

На конференції відбудеться обмін практичним досвідом вітчизняними науковцями, лікарями, 

психологами, юристами та суміжними спеціалістами, що працюють  в галузі репродуктивної 

медицини.  

В рамках конференції буде можливість провести дискусії  з репродуктологами, 

онкогінекологами, психологами та юридичною репродуктологією. На площадці конференції буде  

надано слово пацієнтським організаціям, що дозволить ширше зрозуміти потребу та запит пацієнта.  

Отримані знання та досвід будуть корисні не лише спеціалістам-репродуктологам, психологам,  

але й акушер-гінекологам, онкологам, урологам, лікарям загальної практики та терапевтам, а також 

ембріологам, адміністраторам, медичним сестрам, всьому персоналу закладів охорони здоров’я.  

Основні теми конференції: 

 Психологія, психосоматика безпліддя  

 Психологічні аспекти лікування безпліддя та психологічного супроводу: жінок, 

чоловіків, пари, сурогатної матері  

 Жіноче безпліддя: діагностика та лікування 

 Збереження оваріального резерву 

 Нові технології в ДРТ 

 Кріоконсервація і збереження репродуктивного матеріалу 

 Вагітність та здоров’я дітей після ДРТ 

 Донорство гамет, ембріонів та сурогатне материнство 

 Чоловіче безпліддя: діагностика та лікування 

 Збереження та відновлення фертильності при онкозахворюваннях 

 Правові та організаційні аспекти ДРТ 

 Екологія, сучасний соціум та репродуктивна функція 

 

На офіційній сторінці Української асоціації психосоматики репродуктивної перинатальної 

психології у Фейсбук, відбудеться on-line трансляція конференції, що дозволить розширити межі 

просвітницької діяльності і соціального інформування населення України та зарубіжжя. 

Покликання для онлайн-підключення у Cisco Webex: 

https://nules.webex.com/nules/j.php?MTID=m8f124a00b28ec5cff212fcd734ec7d0d 

 

Місце проведення заходу: Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни,  

м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15 

Початок реєстрації о 10:00, початок заходу о 11:00 

 

Оргкомітет:  +38(096) 629-86-14      +38(066) 629-86-14         

                           www.uaprpp.com        info@uaprpp.com  
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