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ЧАСТИНА ДРУГАЧАСТИНА ДРУГА

2424    травня 2022 року о 10:00травня 2022 року о 10:00 onlineonline

фахова школафахова школа

Захід розрахований для лікарів усіх спеціальностей, що затверджені наказом
МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 (зі змінами) у номенклатурі
лікарських  спеціальностей                       

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 5818

ТОВ «Група компаній МедЕксперт» зареєстрована як провайдер заходів БПР, який відповідає всім
вимогам Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. № 725 з набуттям офіційного статусу під номером 043

Реєстрація на сайті Групи компаній МедЕксперт www.med-expert.com.ua
Робочі мови заходу: українська, англійська, російська

https://moz.gov.ua/uploads/6/33666-dodatok_4_kriterii.pdf
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369
http://www.med-expert.com.ua/


Надання нев�дкладної допомоги: як
гол�руч врятувати життя.
Фед�р Лап�й
Іван Кондратенко10:10-11:2010:10-11:20

11:20-11:3511:20-11:35Питання-в�дпов�д�

11:40-12:4011:40-12:40

Особливост� надання  медичної
допомоги при травмах (пораненнях)
очей в умовах в�йни
Серг�й Риков
Оксана Петренко

12:40-12:5012:40-12:50

12:50-13:4012:50-13:40

Питання-в�дпов�д�

Надання х�рург�чної допомоги в умовах
л�карн� п�д час воєнних д�й
Серг�й Саволюк

13:40-13:5513:40-13:55Питання-в�дпов�д�

Надання х�рург�чної допомоги д�тям в
умовах л�карн� п�д час воєнних д�й
Дмитро Шевчук14:00-14:4514:00-14:45

14:00-14:5514:00-14:55

15:00-15:2015:00-15:20

Мультидисципл�нарний п�дх�д до надання
медичної допомоги в умовах в�йни на баз�
НДСЛ "Охматдит" 
Св�тлана Ярославська
Володимир Жовн�р

Питання-в�дпов�д�

15:20-15:3015:20-15:30Питання-в�дпов�д�

Програма фахової школиПрограма фахової школи  

П�дведення п�дсумк�в, завершення фахової школи

15:30-16:3015:30-16:30

Рецидивуюч� �нфекц�ї сечової системи:
нов� рекомендац�ї EAU 2022 в реал�ях
воєнного часу
Стелла Кушн�ренко

16:30-16:4016:30-16:40Питання-в�дпов�д�

допов�дь не є п�дставою для нарахування бал�в за системою
безперервного профес�йного розвитку фах�вц�в у сфер� охорони здоров’я.



СЕРГІЙ САВОЛЮК
зав�дувач кафедри х�рург�ї та судинної х�рург�ї Нац�онального
ун�верситету охорони здоров’я України �мен� П.Л. Шупика, доктор
медичних наук, професор

ДМИТРО ШЕВЧУК
дитячий уролог, дитячий х�рург, кандидат медичних наук, доцент

СВІТЛАНА ЯРОСЛАВСЬКА
дитячий та дорослий л�кар-анестез�олог, доцент кафедри анестез�олог�ї
та �нтенсивної терап�ї Нац�онального медичного ун�верситету �м. О.О.
Богомольця, кандидат медичних наук, заслужений л�кар України

Сп�кери фахової школиСп�кери фахової школи  
ФЕДІР ЛАПІЙ
доцент кафедри дитячих �нфекц�йних хвороб та дитячої �мунолог�ї
Нац�онального ун�верситету охорони здоров'я України �мен� П. Л.
Шупика, голова ком�тету вакцинац�ї ГС «Українська Академ�я
Пед�атричних спец�альностей», кандидат медичних наук

ІВАН КОНДРАТЕНКО
начальник медичної служби батальйону ЗСУ, м. Дн�про. Л�кар-терапевт
вищої категор�ї, сертиф�кований �нструктор з тактичної медицини та
домедичної допомоги. З 2014 року по тепер�шн�й час кер�вник
волонтерської команди «Дн�про такмед», яка займається навчанням
в�йськовослужбовц�в та вс�х бажаючих основам домедичної допомоги.

СЕРГІЙ РИКОВ
зав�дувач кафедри офтальмолог�ї Нац�онального ун�верситету
охорони здоров’я України �мен� П.Л. Шупика, доктор медичних наук,
професор, член-кореспондент НАМН України

ОКСАНА ПЕТРЕНКО
професор кафедри офтальмолог�ї Нац�онального ун�верситету
охорони здоров’я України �мен� П. Л. Шупика, доктор медичних наук

ВОЛОДИМИР ЖОВНІР
генеральний директор Нац�ональної дитячої спец�ал�зованої
л�карн� «Охматдит». Л�кар-кард�ох�рург, анестез�олог, орган�затор
охорони здоров'я, доктор медичних наук, заслужений л�кар
України

СТЕЛЛА КУШНІРЕНКО
л�кар нефролог, професор кафедри нефролог�ї � нирково-
зам�сної терап�ї, Нац�онального ун�верситету охорони
здоров'я України �мен� П.Л. Шупика, доктор медичних наук

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

