навчальний цикл
ЗМІНА ПАРАДИГМИ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВОЄННИЙ ЧАС В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

18 травня 2022 о 12:00 online
ФАХОВА ШКОЛА

Спікери

Порушення роботи ЦНС в воєнний час
(травми, контузії, симпато-адреналінні
кризи, хімічні отруєння)

Аліса
Лиманська

Україна

провідний науковий
співробітник відділення
акушерських проблем
екстрагенітальної патології ДУ
«ІПАГ імені академіка О.М.
Лук'янової НАМН України»,
доцент кафедри внутрішньої
медицини N 2 НМУ ім.
О.О.Богомольця, кандидат
медичних наук.

Юлія
Давидова

Україна

керівник відділу
акушерських проблем
екстрагенітальної патології
ДУ«ІПАГ імені академіка
О.М. Лук'янової НАМН
України», експерт комітету
з біоетики ради Європи,
доктор медичних наук,
професор, Заслужений діяч
науки і техніки України.

Сергій
Дубров

Україна

завідувач кафедри
анестезіології та
інтенсивної терапії НМУ
імені О.О. Богомольця,
президент Асоціації
анестезіологів України,
доктор медичних наук,
професор

Програма заходу
12.00-12.45
12.45-13.00
13.00-13.45

Невідкладна допомога при травмах ЦНС
Сергій Дубров
Питання та відповіді

13.45-14.00

Незвичні загрозливі ситуації в умовах
військового конфлікту та допомога жінкам
репродуктивного віку (травми, укуси, загроза
дій хімічних речовин та інші)
Юлія Давидова
Питання та відповіді

14.00-14.05

Перерва
PROMOTIONAL TIME
Доповіді без нарахування балів БПР

14.05-14.25

Профілактика невиношування в стресових умовах
Юлія Давидова

14.25-14.45

Вакцинація , як ключовий засіб профілактики
розповсюдження інфекційних захворювань в
умовах військових конфліктів ( скупчення людей,
голод, холод, стрес).
Юлія Давидова

14.45-14.50

Перерва

14.50-15.30

Корекція невідкладних станів в роботі
центральної та периферичної нервової
системи (мігрень, симпато-адреналіновий
криз та інше) в умовах обмежених ресурсів
військового конфлікту
Аліса Лиманська
Питання та відповіді

15.30-15.45

Дискусія. Завершення заходу

Захід розраховано для лікарів різних спеціальностей:
Лікарям-акушерам-гінекологам, сімейним лікарям, кардіологам, терапевтам, акушерським анестезіологам,
гастроентерологам, гематологам, психологам всім лікарям, які надають допомогу вагітним в мультидисциплінарній
команді
АКРЕДИТАЦІЯ ЗАХОДУ:
Фахова школа запланована і буде проведена відповідно до вимог та стандартів акредитаційної ради безперервної
медичної освіти США (АССМЕ).
ГК МедЕксперт акредитована акредитаційною радою по безперервній медичній освіті організовувати та проводити
заходи безперервної медичної освіти для лікарів.
ГК МедЕксперт забезпечить учасників заходу максимальною кількістю міжнародних кредитів — 3 АМА PRA Category 1
Credits™. Учасники фахової школи отримають ту кількість міжнародних кредитів, яка відповідає часу їх участі у заході
(1 година = 1 кредит).
Всі зареєстровані учасники додадуть до особистого освітнього портфоліо 20 балів*
*Бали нараховуються за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до додатку 4
Порядку проведення атестації лікарів, що затверджений наказом МОЗ України від 18.08.2021 №1753 "Про внесення змін
до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року №446 Зареєстрований у Міністерстві юстицій
України 13 жовтня 2021 року за "1338/36960"
Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 5753 https://www.testcentr.org.ua

