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1. Назва заходу БПР 
Практична педіатрія від А до Я. Інфекційні хвороби 

влітку 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група 

компаній МедЕксперт» 

3. Співорганізатори заходу 
Національний університет охорони здоров'я України 

імені П.Л. Шупика 

4. Цільова аудиторія (відповідно 

до Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

педіатрія, підліткова медицина, неонатологія, загальна 

практика - сімейна медицина, дитячі інфекційні хвороби, 

дитячі -імунологія, алергологія, пульмонологія, 

кардіологія, гастроентерологія, ревматологія, 

гінекологія, отоларингологія, стоматологія 

5. Вид заходу БПР Фахова (тематична) школа 

6. Запланована кількість 

учасників 
1000 

7. Мета навчання 

Забезпечення лікарям доступу до безперервної 

післядипломної освіти, якісного актуального освітнього 

контенту та знань і практичних навичок від провідних 

українських експертів та науковців 

8. Метод / методи навчання 
Обговорення результатів клінічних досліджень, загальні 

лекції та наукові доповіді 

9. Кількість балів БПР 10 

10. Дата заходу БПР 29.06.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
онлайн 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Александрін Андрій Валерійович 

Волоха Алла Петрівна 

Рикова Станіслава Олександрівна 

Маменко Марина Євгеніївна 

Мазулов Олександр Васильович 

Крамарьов Сергій Олександрович 

Кошель Іванна василівна 

Крючко Тетяна Олександрівна 

Романишин Ярина Юріївна 

Семянчук Віра Богданівна 

Бездітко Наталія Володимирівна 

13. Резюме лектора/тренера 

Александрін Андрій Валерійович, лікар-епідеміолог, 

голова ГО "Інфекційний контроль в Україні", засновник 

Національної експертної групи з інфекційного контролю 

(NEGIC) Київ, Україна, кандидат медичних наук 

Волоха Алла Петрівна, завідувач кафедри дитячих 

інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного 

університету охорони здоров'я імені П.Л. Шупика Київ, 

Україна, доктор медичних наук, професор 

Рикова Станіслава Олександрівна, завідувач дитячої 

полiклiнiки медичної мережі «Добробут», керівник 

напряму «Педіатрія розвитку» Київ, Україна 

Маменко Марина Євгеніївна, декан педіатричного 

факультету Національного університету охорони 
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здоров'я України імені П.Л. Шупика, голова правління 

ГС «Українська Академія Педіатричних 

Спеціальностей», доктор медичних наук, професор 

Мазулов Олександр Васильович, кандидат медичних 

наук, доцент кафедры педиатрии № 1, Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова, лікар-педіатр Вінницької обласної дитячої 

клінічної лікарні 

Крамарьов Сергій Олександрович, завідувач кафедри 

дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. 

Богомольця, доктор медичних наук, професор, 

Заслужений лікар України 

Кошель Іванна Василівна, професор кафедри терапії і 

сімейної медицини інституту післядипломної освіти 

ІФНМУ, м. Івано-Франківськ 

Крючко Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри 

педіатрії Української медичної стоматологічної академії, 

доктор медичних наук, професор 

Романишин Ярина Юріївна, дитячий імунолог 

Західноукраїнського спеціалізованого дитячого 

медичного центру, м. Львів (Україна) 

Семянчук Віра Богданівна, Лікар педіатр, дитячий 

алерголог, дитячий імунолог, доцент кафедри дитячих 

хвороб післядипломної освіти Івано-Франківського 

НМУ, завідувач педіатричного відділення ЛДЦ «Мед-

Атлант», заступник голови правління ГО 

«Західноукраїнська Академія Педіатрії», м. Івано-

Франківськ, кандидат медичних наук 

Бездітко Наталія Володимирівна, професор кафедри 

клінічної фармакології Інституту підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, доктор 

медичних наук 

14. Програма заходу БПР 
https://drive.google.com/drive/folders/1x3sxagTy7kK9ThuZ

YQ7ELiJA9oGCJeo6 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

- 

16. Технічна підтримка (так/ні?). 

У разі якщо під час 

проведення заходу БПР з 

оволодіння певними 

практичними навичками 

планується використання 

медичних виробів, які надані 

дистриб’ютором, Провайдер 

розміщує копію угоди, в якій 

зазначено шляхи недопущення 

виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та 

заборону використання 

ні 
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торгової назви медичного 

виробу 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 
тестування 

18. Код заходу БПР 

(Реєстраційний номер заходу 

БПР вноситься після 

присвоєння 

Адміністратором) 

 

 

 

 

 

 

 

 


