МІЖНАРОДНИЙ
ЕМБРІОЛОГІЧНИЙ
КОНГРЕС
24-25 БЕРЕЗНЯ 2017
ЛЬВІВ | УКРАЇНА

СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ
ALICIA GENOVÉS
ембріолог, спеціаліст KITAZATO-DIBIMED,
тренер Cryotop Vitrification Method
(IVF Unit General Hospital, Валенсія, Іспанія)

WORKSHOP
“Вітрифікація та відтаювання ооцитів”

Генеральний партнер

Партнер

WWW.INTERSONO-IVF.COM

ПРО МІЖНАРОДНИЙ
ЕМБРІОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
Міжнародний Ембріологічний Конгрес - це щорічна зустріч українських та
провідних світових ембріологів, яку проводить медичний центр Інтерсоно за
підтримки компанії Хімлаборреактив. Протягом двох днів відбуватиметься
обговорення методик вітрифікації та відтаювання ооцитів, сучасних технік для
виявлення критичних структур в ооцитах (Oosight Imaging System©), роль
ембріологічної лабораторії в підготовці вітрифікованого донорського матеріалу до транспортування пацієнтам чи партнерським клінікам. Спеціальним
гостем цьогорічної зустрічі стане Alicia Genovés ембріолог, спеціаліст
KITAZATO-DIBIMED, тренер Cryotop Vitrification Method (IVF Unit General
Hospital, Валенсія, Іспанія). В рамках конгресу буде проводитись воркшоп “Вітрифікація та відтаювання ооцитів”, протягом якого учасники конгресу здійснюватимуть практичне виконання технік заморожування та відтаювання ооцитів.

ТРИВАЛІСТЬ КОНГРЕСУ (2 ДНІ)
24.03.2017

лекції, онлайн демонстрація технік
вітрифікації та відтаювання ооцитів
(проводить Alicia Genovés).

25.03.2017

воркшоп “Вітрифікація та відтаювання
ооцитів” (проводить команда
ембріологів МЦ Інтерсоно).

ОРГАНІЗАТОРИ
вул.Антоновича, 102
79057, м.Львів
(032) 295 55 55
(067) 577 6230
international@intersono.ua

www.intersono.ua
www.intersono-ivf.com

ЛЕКЦІЇ

ПРОГРАМА

П’ЯТНИЦЯ, 24 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
ГОТЕЛЬ ТАУРУС, ПЛОЩА КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА, 5
Спеціальний гість.
Alicia Genovés ембріолог, IVF Unit General Hospital
(Валенсія, Іспанія), спеціаліст KITAZATO-DIBIMED, тренер
Cryotop Vitrification Method.
Онлайн трансляція вітрифікації та відтаювання ооцитів
(Alicia Genovés)
09:00 - 09:30

Реєстрація учасників. Кава-брейк.

09:30 - 09:45

Відкриття Міжнародного Ембріологічного Конгресу
Привітання Дорофеєвої У.С. Медичного Директора Інтерсоно
Медікавер груп (Львів, Україна), Alicia Genovés ембріолог, IVF Unit
General Hospital (Валенсія, Іспанія), Фединяк А.В. керівника
Ембріологічної лабораторії Інтерсоно Медікавер груп (Львів,
Україна).

09:45 - 10:30

Оптимальні результати золотих стандартів вітрифікації. CryoTop
метод.
Alicia Genovés ембріолог, IVF Unit General Hospital (Валенсія,
Іспанія).

10:30 - 11:00

Oosight Imaging System - сучасна техніка для виявлення
критичних структур в ооцитах.
Денис Козак, спеціаліст з продукції, відділ мікроскопії та
гістопатології, ALT Ukraine Ltd (Київ, Україна).

11:00 - 11:30

10-ти річний досвід вітрифікації Ембріологічної лабораторії
Медичного центру Інтерсоно Медікавер груп.
Кушнір А.Г., старший ембріолог, Інтерсоно Медікавер груп (Львів,
Україна).

11:30 - 11:50

Кава-брейк.

11:50 – 13.00

Транспортування вітрифікованих ооцитів та сперми з лабораторії
до пацієнта. Легальні аспекти та досвід транспортування в
країнах Європейського Союзу, США, Азії.
Дорофеєва У.С., Медичний Директор, Інтерсоно Медікавер груп
(Львів, Україна).

13:00 - 14:00

Обід.

14:00 - 15:30

Онлайн трансляція вітрифікації та відтаювання ооцитів
(проводить Alicia Genovés).

15.30 - 16:00

Питання-Відповіді.

16:00 - 16.30

Закриття конференції. Вручення сертифікатів. Заключне слово
Дорофеєвої У.С., Медичного Директора Інтерсоно Медікавер груп
(Львів, Україна).

16:30 - 16.45

Фотокол.

20.00

Гала Вечеря.

WORKSHOP

ПРОГРАМА

СУБОТА, 25 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНТЕРСОНО МЕДІКАВЕР ГРУП
WORKSHOP “ВІТРИФІКАЦІЯ ТА ВІДТАЮВАННЯ ООЦИТІВ”.
Демонстрація технік вітрифікації та відтаювання ооцитів.
Практичне виконання технік заморожування та відтаювання ооцитів учасниками
воркшопу.
Супервізія процесів вітрифікації-відтаювання та аналіз ключових етапів методики.
Проводить команда ембріологів МЦ Інтерсоно:
Андрій Кушнір, Роксолана Радкевич, Іванна Боднар,
Наталія Сарафанова, Ярослав Грубський.
Місце: Ембріологічна Лабораторія Інтерсоно.
Ціна – 5 500 грн.
У вартість входять розхідні матеріали Kitazato Thawing Solutions
VT-802 (TS, DS,WS) та вітрифіковані ооцити.
10:30 - 11:00

Кава-брейк.

11.00 - 13:00

I навчальна група.

13:30 - 15:30

IІ навчальна група.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ
24.03.2017 – готель Таурус, площа князя Святослава 5.
25.03.2017 – медичний центр Інтерсоно Медікавер Груп.

МОВА КОНГРЕСУ
Офіційною мовою конгресу є англійська та
українська мови.

РЕЄСТРАЦІЯ
Кількість учасників конгресу обмежена: 1 день
(24.03.2017) - 60 ос., 2 день (25.03.2017) – 14
ос. Реєстрація відкрита до 22.03.2017

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
24.03.2017
лекційна частина, онлайн
демонстрація вітрифікації та
відтаювання ооцитів

25.03.2017
воркшоп “Вітрифікація та
відтаювання ооцитів”
5500 грн

1200 грн

вул.Антоновича, 102
79057, м.Львів
(032) 295 55 55
(067) 577 6230
international@intersono.ua

WWW.INTERSONO.UA
WWW.INTERSONO-IVF.COM

ЛЕКТОРИ КОНГРЕСУ
Alicia Genovés
ембріолог, IVF департамент
(General Hospital, Валенсія, Іспанія)
Алісія є випускницею Політехнічного університету Валенсії, отримала ступінь магістра в сфері
біотехнології репродукції людини клініки IVI та Університету Валенсії. Вона розпочала свою
кар'єру як ембріолог в IVF департаменті Create Fertility Clinic в Лондоні, де вона проявила
особливе зацікавлення кріоконсервацією. Після проходження інтенсивного тренування з
командою Ana Кобо в IVI Валенсії, для покращення навичок у вітрифікації, Алісія приєднується
до KITAZATO-DIBIMED, де вона спеціалізується на проведенні тренінгів для ембріологів у всьому
світі, а саме стосовно методики Cryotop Vitrification Method. В даний час Алісія працює у IVF
департаменті General Hospital Валенсії, де вона зосереджена в реалізації програми збереження
фертильності.

Дорофеєва Уляна Сергіївна,
Медичний Директор, лікар репродуктолог
(медичний центр Інтерсоно Медікавер Груп)
Практичний досвід - 10 років.
У 2006 році закінчила Національний Медичний університет ім. Данила Галицького, за
спеціальністю гінекологія. У 2009 та 2013 роках проходила стажування в ірландській клініці
SIMS clinic у галузі репродуктивної медицини, у 2014 році пройшла практичний курс у сфері
кріоконсервації оваріальної тканини в онкохворих пацієнтів (Тель-Авів, Ізраїль), у 2017 році взяла участь у Конгресі транспортування гамет та ембріонів (Мілан, Італія). Досконало володіє
різноманітними методиками лікування безпліддя, зокрема: культивація ембріонів, ембріо
трансфер, забір донорських яйцеклітин, стимуляція оваріальної тканини, донація яйцеклітин та
сурогатне материнство. Володіє унікальними знаннями у сфері контролю якості в лабораторії,
вітрифікація ооцитів, кріоконсервація гамет, ембріонів та оваріальної тканини, ICSI та
додатковий хетчинг. Є активним членом українських та міжнародних організацій репродуктивної
медицини: УАРМ, ASRM та ESHRE.

Кушнір Андрій Григорович
Старший ембріолог
(медичний центр Інтерсоно Медікавер Груп)
У 2006 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка, біологічний
факультет, кафедра генетики та біотехнології. Проходив стажування по вітрифікації методом
Cryotop у клініці Ірема (Beniarbeig,Іспанія), у 2013 році - тренінг по вітрифікації з
використанням системи вітрифікації Cryotech (Москва, Росія). Провів понад 2000 циклів
заморозки, ембріолог відповідальний за діяльність та функціонування Банку вітрифікованих
ооцитів Інтерсоно, проводив супервізію та навчання методиці вітрифікації та відтаювання у
клініках партнерів в Манчестері 2015 та Македонії 2016 р.р.
Досконало володіє різноманітними методиками ЗІВ, серед яких: IUI, IVF, ICSI, ЕТ, забір та
денудація яйцеклітин, кріоконсервація сперми, ооцитів, ембріонів, методом вітрифікації
ооцитів, сперми, ембріонів, біопсія трофектодерми, допоміжний механчний та лазерний
хетчінг, перенос ембріонів у порожнину матки.
Активний учасник Української Асоціації Репродуктивної медицини та Українського Клубу
Ембріологів.

ЛЕКТОРИ КОНГРЕСУ
Боднар Іванна Василівна
Ембріолог
(медичний центр Інтерсоно Медікавер Груп)
У 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка , біологічний
факультет, кафедра генетики та біотехнології.
Досконало володіє різноманітними методиками ЗІВ, серед яких:
підготовка сперми для запліднення;
відбір ооцитів з фолікулярної рідини після аспірації;
денудація ооцитів;
запліднення методами IVF та ICSI;
кріоконсервація сперми;
кріоконсервація ембріонів (вітрифікація та повільна заморозка) та ооцитів (вітрифікація);
визначення рівня фрагментації ДНК сперматозоїдів.
Відповідальний ембріолог за супервізію клінік Assuta та Hadassah Medical center (Ізраїль).

Радкевич Роксолана Володимирівна
Ембріолог
(медичний центр Інтерсоно Медікавер Груп)
У 2012 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка, біологічний факультет,
кафедру генетики та біотехнології.
Досконало володіє різноманітними методиками ДРТ, а саме: підготовка сперми для запліднення,
відбір ооцитів з фолікулярної рідини після аспірації, денудація ооцитів, запліднення методами
IVF та ICSI, перенос ембріонів у порожнину матки, кріоконсервація сперми, вітрифікація та
повільна заморозка ембріонів, вітрифікація ооцитів, біопсія трофоектодерми ембріонів, та
підготовка зразків для PGD/PGS.
У 2015 проходила курс підвищення кваліфікації Oocytes and Embryos Vitrification Training у
Києві (Україна). У 2016 - Training Program Visit to Lab: Hands-on training on vitrification Рим
(Італія). У цьому ж році відвідала трейнінг Blastocyst byopsy: from theory to practice Рим (Італія).
Навчалась методиці біопсії трофоектодерми бластоцист у європейських клініках, таких як:
Invimed (Варшава, Польща), IVF Spain (Аліканте, Іспанія), Genera (Рим, Іспанія).

МІЖНАРОДНИЙ
ЕМБРІОЛОГІЧНИЙ
КОНГРЕС
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

24-25 БЕРЕЗНЯ 2017
ЛЬВІВ | УКРАЇНА

ІМ’Я

ПРІЗВИЩЕ

НАЗВА КЛІНІКИ / ОРГАНІЗАЦІЇ

ПОСАДА

КРАЇНА

МІСТО

EMAIL

ТЕЛЕФОН МОБ.

Я БЕРУ УЧАСТЬ В
1 день 24.03.2017
(лекційна частина, онлайн демонстрація
вітрифікації та відтаювання ооцитів) - 1500 грн.
2 день 25.03.2017
(воркшоп “Вітрифікація та відтаювання ооцитів”) – 5500 грн.
Повний курс – 7000 грн.
Для участі у Міжнародному Ембріологічному Конгресі Вам необхідно заповнити
Реєстраційну форму та надіслати на електронку international@intersono.ua
Згода на обробку персональних даних
Відповідно до вказаної мною інформації у анкеті чи в електронній реєстраційній формі, та керуючись Законом України «Про
захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI, добровільно надаю Володільцю – Приватне підприємство “Медичний
центр Інтерсоно” (місцезнаходження: Україна, 79057, м.Львів, вул.Антоновича,102) свою згоду на обробку моїх
персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі персональних даних клієнтів «Інтерсоно».

Дата ________________ ПІБ _________________ Підпис ________________

