
ІНФЕКЦІЙНА ПАТОЛОГІЯ: ВІД ПРЕКОНЦЕПЦІЇ 
ДО ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Рідкісні причини кровотеч
у жінок в усі вікові періоди

ПРАКТИКУМ
дискусія

     10 бал�в БПР    

24
червня
12:00-15:30

кер�вник в�дд�лу
акушерських проблем

екстраген�тальної патолог�ї
ДУ«ІПАГ �мен� академ�ка

О.М. Лук'янової НАМН
України», експерт ком�тету з

б�оетики ради Європи,
доктор медичних наук,

професор, Заслужений д�яч
науки � техн�ки України.

пров�дний науковий
сп�вроб�тник в�дд�лення
акушерських проблем

екстраген�тальної патолог�ї
ДУ «ІПАГ �мен� академ�ка О.М.

Лук'янової НАМН України»,
доцент кафедри внутр�шньої

медицини N 2 НМУ �м.
О.О.Богомольця, кандидат

медичних наук.

Аліса 
Лиманська

Юлія 
Давидова

Ірина
Гартовська

зав�дувачка в�дд�лення
гематолог�ї Київського

обласного онколог�чного
диспансеру, голова Асоц�ац�ї

гематолог�в України,
кандидат медичних наук

ФАХОВА ШКОЛА



Програма фахової школи

Питання та відповіді

Соматична інфекційна патологія - на що
звернути увагу.
Ал�са Лиманська

Запобігання захворюванням репродуктивної
системи: 
профілактика негативних наслідків.
Юл�я Давидова

12.00-12.40

12.40-12.50

15.10-15.20

Питання та відповіді

Завершення заходу

Вс� зареєстрован� учасники, з типом квитка, що передбачає отримання сертиф�кату, додадуть до особистого
осв�тнього портфол�о 10 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 Реєстру з’їзд�в, конгрес�в, симпоз�ум�в та науково-практичних конференц�й, як� проводитимуться у
2022 роц� п�д номером 403 (розд�л IV)

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�

Доповіді без нарахування балів БПР 

12.50-13.20

Перерва14.00-14.05

13.20-13.30

PROMOTIONAL TIME 

Мікст інфекції та Ко-інфікування: основні аспекти
діагностики та лікування.
Юл�я Давидова

13.30-13.50

14.40-15.10 Діалог експертів: акушер -гінеколог & гематолог 
Рідкісні причини кровотеч у жінок *
Юл�я Давидова
Ірина Гартовська

Доповіді без нарахування балів БПР 
PROMOTIONAL TIME 

Вплив анемії на перебіг інфекційної патології.
Ал�са Лиманська

14.05-14.25

Питання та відповіді14.25-14.40

Питання та відповіді

Питання та відповіді13.50-14.00

*Лекц�я п�дготовлена за п�дтримки компан�ї Такеда. Дана лекц�я не є п�дставою для нарахування бал�в фах�вцям
охорони здоров’я за системою безперервного профес�йного розвитку.

15.40-16.00

15.20-15.40 Імунітет та інфекційно-запальні захворювання: 
як попередити ускладнення? 
Юл�я Давидова
Питання та відповіді

https://moz.gov.ua/uploads/6/33666-dodatok_4_kriterii.pdf
https://www.testcentr.org.ua/docs/NMF/Reyestr_NMF_2022_proyekt_1_kv.pdf
https://www.testcentr.org.ua/docs/NMF/Reyestr_NMF_2022_proyekt_1_kv.pdf

