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Під час урочистого відкриття конфе-
ренції з вітальним словом до учасників 
заходу звернувся Президент Асоціації 
акушерів-гінекологів України, академік 
НАМНУ В.М. Запорожан. Зокрема, Ва-
лерій Миколайович зазначив: «Щоріч-
ний Пленум Асоціації акушерів-гінеколо-
гів України — важлива віха і новий шанс 
у розвитку міжнародного співробітницт-
ва у сфері медицини. Складно знайти 
завдання більш важливе, ніж охорона 
здоров’я жінок і дітей, бо без його вико-
нання постановка інших завдань втрачає 
будь-який сенс. Ця благородна задача в 
Україні вже другий рік виконується в 

особливо складних і тяжких умовах, 
коли країна втягнута у військовий кон-
флікт, і багато галузей, зокрема медици-
на і охорона здоров’я, відчувають брак 
ресурсів для виконання своїх функцій 
і розвитку. У цих умовах міжнародна 
координація зусиль, обмін досвідом та 
інформацією, здійснення спільних про-
грам і проектів, взаємна допомога і під-
тримка є єдиною відповіддю на виклики 
часу. Обраний Україною Європейський 
вектор розвитку вимагає приведення 
стандартів наукових досліджень, освіти, 
охорони здоров’я та медичного обслу-
говування в Україні до рівня і стандартів, 
що прийняті у країнах ЄС. Ці завдання 
включають узгодження стандартів ме-
дико-профілактичної роботи, догляду за 
пацієнтами, акушерсько-гінекологічної і 
неонатальної допомоги. Вирішення на-
стільки масштабних завдань неможливе 
без найтіснішого та інтенсивного міжна-
родного співробітництва між професіо-
налами і фахівцями цих галузей з різних 
країн і організацій, причому на всіх рів-
нях  — від університетів, наукових цен-
трів і лабораторій до окремих вчених. 
І саме форуми професіоналів, подібні 
цьому, надають неоціненну допомогу 
в стимуляції, налагодженні та розвит-
ку цих зв’язків і підтримці їх активної та 
ефективної діяльності.»

Учасників форуму привітали Голова Ко-
мітету Верховної ради України з питань 
охорони здоров’я, д.мед.н. О.В.  Богомо-
лець, заступник голови цьо го ж комітету, 
народний депутат І.В.  Сисоєнко, заступ-
ник міністра охорони здоров’я Украї-
ни В.В.  Шафранський, ректор НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, академік НАМН України, 
проф. Ю.П. Вороненко, директор Інститу-
ту педіатрії, акушерства і гінекології, ака-
демік НАМН України Ю.Г. Антипкін.

Надзвичайно емоційним і до сліз зворуш-
ливим став виступ д.мед.н., проф. Володи-
мира Кириловича Чайки, який розповів 
про роботу Донецького реґіонарного 
центру охорони здоров’я материнства й 
дитинства, де наші колеги змушені нада-
вати медичну допомогу жінкам і дітям у 
надскладних, скрутних, а подекуди й не-
безпечних умовах.

На пленумі ціла плеяда лікарів акушерів-
гінекологів України були відзначені і на-
городжені почесними грамотами та по-
дяками за трудову діяльність і особливі 
досягнення в галузі.

Наукова програма форуму була при-
свячена актуальним проблемам у сфері 
акушерства і гінекології: терапії невід-
кладних станів в акушерстві; передчас-
ним пологам; профілактиці і лікуванню 
прееклампсії; невирішеним питанням 
передракових захворювань статевих 
органів і гіперплазії ендометрію; дитячої 
гінекології. Також розглянули перспекти-
ви розвитку акушерсько-гінекологічної 
допомоги в країні.

Актуальні питання охорони 

материнства та дитинства в 

Україні

24−25 вересня в Києві відбулася конференція з міжнародною участю «Актуаль-

ні питання охорони материнства та дитинства в Україні» та Пленум ГО «Асоціа-

ція акушерів-гінекологів України». Цікавість до заходу перевищила всі очіку-

вання організаторів — конференцію відвідали майже 800 учасників — провідні 

спеціалісти в галузі акушерства-гінекології, репродуктології, генетики, ультра-

звукової діагностики, ендокринології, анестезіології, неонатології, керівники 

клінік і медичних установ, завідуючі кафедрами і головні спеціалісти областей. 

У виставці взяли участь 25 компаній. Пролунало більше 200 доповідей, відбули-

ся 2 пленарні засідання, 15 наукових сесій, виникали цікаві дискусії та обгово-

рення, пройшло 2 майстер-класи і 1 сателітний симпозіум. Окрім вітчизняних 

вчених у числі спікерів — професіонали зі світовим ім’ям з Нідерландів, Вели-

кобританії, Литви, Греції, Словенії, Португалії, Швейцарії й інших країн. Важли-

вою складовою конференції стала виставка, на якій були представлені провідні 

бренди — виробники високоякісних медичних виробів, найсучасніших фарма-

цевтичних препаратів, новітнього обладнання. Компанії-лідери збагатили ви-

ставку інтерактивом і майстер-класами.

Дата проведення: 

24−25 вересня 2015 року

Місце проведення: 

м. Київ

Організатори заходу:  
• Міністерство охорони 

здоров’я України
• Національна академія 

медичних наук України
• ГО «Асоціація акушерів-

гінекологів України»
• Національна медична 

академія післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика
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Привертає увагу погіршення репро-
дуктивного здоров’я жінок, особливо 
дитячого і підліткового віку, викликає 
хвилювання зростання злоякісних ново-
утворень молочних залоз і органів жіно-
чої репродуктивної сфери.

Екстрагенітальні захворювання залиша-
ються провідною причиною материнсь-
кої смертності у нашій країні. Спеціальний 
аналіз засвідчив, що найперспективні-
шим резервом зниження материнських 
втрат є поліпшення якості роботи служби 
планування сім’ї, зокрема безпечна кон-
трацепція у хворих з тяжкими невиліков-
ними хворобами та адекватна передкон-
цепційна підготовка пацієнток, яким 
вагітність не протипоказана. Подальший 
розвиток клініки екстрагенітальної пато-
логії вагітних відбуватиметься під впли-
вом сучасної генетичної медицини. Вже 

800 учасників

               10 країн-учасниць

15 наукових сесій

               200 доповідей

2 майстер-класи

25 виставкових 
експозицій

сьогодні встановлено низку генетичних 
маркерів майбутніх ускладнень, які погір-
шують прогноз завершення вагітності за 
різних видів екстрагенітальної патології.

Повільно вирішуються питання стандар-
тизації акушерсько-гінекологічної допо-
моги, впровадження сучасних техноло-
гій, покращання якості післядипломної 
освіти лікарів з урахуванням необхідності 
надання сучасної високотехнологічної 
медичної допомоги і розвитку системи 
перинатальних центрів.

Учасники Пленуму ГО «Асоціація аку-
шерів-гінекологів України» за резуль-
татами обговорень і дискусій з метою 
вдосконалення організації роботи поло-
гопомічних закладів і підвищення якості 
акушерсько-гінекологічної допомоги 
вважають за необхідне:

• Впровадити започатковану Європейською Радою та Ко-
леджем Акушерів і Гінекологів програму загальноєвро-
пейського оцінювання акушерів-гінекологів для підви-
щення якості та безпеки в охороні здоров’я жінки.

• Для підвищення якості освіти акушерів-гінекологів на 
післядипломному етапі необхідно впровадити загально-
європейські навчальні програми та налагодити опрацю-
вання практичних навичок на міждисциплінарному рівні 
в умовах симуляційних центрів.

• Посилити роль ГО «Асоціація акушерів-гінекологів Украї-
ни» у підвищенні кваліфікації та проведенні атестації 
лікарів акушерів-гінекологів.

• Продовжити роботу над створенням та впроваджен-
ням клінічних протоколів МОЗ України з урахуванням 
рівнів надання допомоги в Україні, даних міжнародних 
гайдлайнів, забезпечити оновлення протоколів кожні 5 
років.

• Розробити програму заходів  для запобігання акушерсь-
кій агресії і впровадження принципів безпечного мате-
ринства (зниження невиправдано високого рівня опера-
тивного розродження, неадекватних видів знеболення, 
родостимуляцій, форсування та прискорення фізіоло-
гічних процесів,  некваліфікованої поведінки медичного 
персоналу, поліпрагмазії, що призводить до збільшення 
кількості психологічно та фізично травмованих жінок, 
високого рівня перинатальної захворюваності та інвалід-
ності з дитинства).

• Розробити нормативні документи, що регламентують 
правові аспекти медицини плода як напряму для вирі-
шення також етичних питань, що пов’язані із внутрішньо-
утробними втручаннями. Це потребує запровадження 
централізованого державного реєстру вроджених вад 
розвитку плода, які підлягають внутрішньоутробному 
лікуванню. Сприяти створенню Державного центру ме-
дицини плода та фетальної хірургії і відділень медицини 
плода в перинатальних регіональних центрах.

• Передбачити можливість розширення діагностичного 
алгоритму на предмет дослідження поліморфізму генів 
тромбофілії та порушень фолатного циклу у жінок групи 
ризику виникнення материнського тромбоемболізму на 
прегравідарному етапі з метою попередження виник-
нення акушерських ускладнень та перинатальних втрат.

• Продовжити роботу по створенню уніфікованих клініч-
них протоколів з питань гінекологічної ендокринології 
відповідними мультидисциплінарними робочими група-
ми, які затверджені Наказом МОЗ України.

• Для покращення допомоги пацієнткам з глибоким інфіль-
тративним ендометріозом, стресовою інконтиненцією, 
тяжкими та рецидивними пролапсами тазових органів 
рекомендується створювати регіональні спеціалізовані 
центри мультидисциплінарної хірургічної допомоги.

• Враховуючи незрілість механізмів адаптації у непов-
нолітніх, що призводять до тяжких акушерських та пери-
натальних ускладнень, підвищеного ступеня ризику для 
життя та здоров’я новонароджених, необхідно ширше 
використовувати можливості медичної профілактики 
незапланованої вагітності у молоді, впроваджувати інно-
ваційні методи репродуктивної освіти.

• Продовжити роботу над формуванням правової, економіч-
ної та наукової бази для розвитку репродуктивної медицини.

• Для прогнозування можливих репродуктивних усклад-
нень у період максимальної фертильності передбачити 
необхідність оцінки оваріального резерву на етапі ста-
новлення репродуктивної функції.

• Для покращення якості життя жінок перименопаузаль-
ного періоду та постменопаузи передбачити роботу 
міждисциплінарних команд при патологічній менопа-
узі із урахуванням гендерного підходу до профілактики 
«хвороб цивілізації» — серцево-судинних захворювань, 
остео порозу та цукрового діабету 2-го типу.

    Підготував О.М. Щербань

   Резолюція пленуму



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




