
18 травня 2022 о 12:00 online

ФАХОВА ШКОЛА
Порушення роботи ЦНС в воєнний час
(травми, контуз�ї, симпато-адренал�нн�
кризи, х�м�чн� отруєння)

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.

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.

навчальний цикл
ЗМІНА ПАРАДИГМИ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВОЄННИЙ ЧАС В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ
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Аліса 
Лиманська

Юлія 
Давидова

Сергій 
Дубров

Україна Україна
завідувач кафедри

анестезіології та
інтенсивної терапії НМУ
імені О.О. Богомольця,

президент Асоціації
анестезіологів України,
доктор медичних наук,

професор

Україна



Програма заходу

Невідкладна допомога при травмах ЦНС
Серг�й Дубров

Питання та відповіді

Незвичні загрозливі ситуації в умовах
військового конфлікту та допомога жінкам
репродуктивного віку (травми, укуси, загроза
дій хімічних речовин та інші)
Юл�я Давидова

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

Питання та відповіді

12.00-12.40

12.40-12.55

14.45-15.30

15.30-15.45

Питання та відповіді

14.40-14.45

Дискус�я. Завершення заходу

Вс� зареєстрован� учасники додадуть до особистого осв�тнього портфол�о 20 бал�в*
*Бали нараховуються за критер�ями нарахування бал�в безперервного профес�йного розвитку в�дпов�дно до додатку 4
Порядку проведення атестац�ї л�кар�в, що затверджений наказом МОЗ України в�д 18.08.2021 №1753 "Про внесення зм�н
до наказу М�н�стерства охорони здоров'я України в�д 22 лютого 2019 року №446 Зареєстрований у М�н�стерств� юстиц�й
України 13 жовтня 2021 року за "1338/36960"
Зах�д внесено до Перел�ку заход�в БПР 2022 року п�д номером  5753 https://www.testcentr.org.ua    

Зах�д розраховано для л�кар�в р�зних спец�альностей: 
Л�карям-акушерам-г�некологам, с�мейним л�карям, кард�ологам, терапевтам, акушерським анестез�ологам,
гастроентерологам, гематологам, психологам вс�м л�карям, як� надають допомогу ваг�тним в мультидисципл�нарн�й
команд�

АКРЕДИТАЦІЯ ЗАХОДУ:
Фахова школа запланована � буде проведена в�дпов�дно до вимог та стандарт�в акредитац�йної ради безперервної
медичної осв�ти США (АССМЕ).
ГК МедЕксперт акредитована акредитац�йною радою по безперервн�й медичн�й осв�т� орган�зовувати та проводити
заходи безперервної медичної осв�ти для л�кар�в.
ГК МедЕксперт забезпечить учасник�в заходу максимальною к�льк�стю м�жнародних кредит�в — 3 АМА PRA Category 1
Credits™. Учасники фахової школи отримають ту к�льк�сть м�жнародних кредит�в, яка в�дпов�дає часу їх участ� у заход�
(1 година = 1 кредит).

Доповіді без нарахування балів БПР 

12.55-13.40

Перерва13.55-14.00

Перерва

13.40-13.55

PROMOTIONAL TIME 

Профілактика невиношування в стресових умовах
Юл�я Давидова

14.00-14.20

14.20-14.40 Вакцинація , як ключовий засіб профілактики
розповсюдження інфекційних захворювань в
умовах військових конфліктів ( скупчення людей,
голод, холод, стрес).
Юл�я Давидова

https://moz.gov.ua/uploads/6/33666-dodatok_4_kriterii.pdf
https://www.testcentr.org.ua/uk/

