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Акредитація заходу
Цей захід заплановано та буде проведено відповідно до вимог та стандартів
Акредитаційної Ради з Безперервної Медичної Освіти США (ACCME) у рамках
співпраці Siyemi Learning та Групи компаній МедЕксперт. Siyemi Learning акре
дитована ACCME організовувати та проводити освітні заходи на міжнародному
рівні в рамках безперервної медичної освіти. Siyemi Learning має повноваження присвоїти
освітньому заходу кредити 2 AMA PRA Category 1 CreditsТМ. Учасники семінару отримають
таку кількість міжнародних кредитів, яка відповідає часу їхньої участі у заході (1 година =
1 кредит).
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НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

GOOD CME
PRACTICE GROUP

навчальний семінар

«Раціональна фармакологія
у педіатрії при коморбідних станах»

Як отримати міжнародні кредити
Щоб отримати свої кредити, ви повинні взяти участь у заході протягом 2 годин та заповнити
форму оцінки. Обміняйте заповнену форму оцінки в кінці семінару на свій сертифікат на стійці
реєстрації.

4 жовтня 2018 р.
м. Тернопіль

вул. Митрополита Шептицького, 30,
«Garden Hall»

08.30  08.50 — Ранкова кава, реєстрація учасників семінару
08.50  09.00 — Вітальні слова
Українські лікарі вперше отримають сертифікат
з міжнародними кредитами
Акредитаційна Рада з Безперервної Медичної Освіти (Accreditation Council for Continuing
Medical Education — ACCME, США) створена Американською Медичною Асоціацією для роз
робки та впровадження стандартів якості безперервної медичної освіти (БМО), яка викори
стовується для підвищення компетенції лікарів та застосування здобутих ними знань для
поліпшення якості медичної допомоги пацієнтам.
Для проведення навчальних заходів відповідно до стандартів ACCME та присвоєння ліка
рям міжнародних кредитів AMA PRA Category 1 Credit™ Американської Медичної Асоціації
АССМЕ надає повноваження тільки акредитованим нею організаціям (провайдерам), що
працюють у системі БМО, як в США, так і в інших країнах.
Сьогодні кредити, отримані в рамках заходів безперервної медичної освіти, акредитова
них ACCME, зараховуються в США, Європі та Канаді і, з прийняттям Положення
«Про систему безперервного професійного розвитку медичних працівників», будуть зарахо
вуватись в Україні.
Вперше в Україні у результаті співпраці акредитованого ACCME провайдера безперервної
медичної освіти Siyemi Learning* (Велика Британія) та Групи компаній МедЕксперт реалізо
вано можливість проводити освітні заходи за стандартами ACCME і надавати спеціалістам
сертифікати міжнародного зразка з АМА PRA Category 1 CreditsTM.

Фотозвіт семінару ви можете знайти на нашій сторінці
www.facebook.com/gc.medexpert та на сайті www.med9expert.com.ua

09.00  09.10 — Безперервна медична освіта та безперервний професійний розвиток
фахівців галузі охорони здоров'я
Маменко М.Є.
09.15  09.30 — Сучасні методи лікування тонзилофарингітів у дітей
Бережний В.В.
09.30  09.45 — Фармакотерапія гострих бронхітів з позиції доказової медицини
Бережний В.В.
09.45  10.00 — Йодний дефіцит і йододефіцитні захворювання: шляхи подолання
національної проблеми
Маменко М.Є.
10.05  10.35 — Фізіологічні підходи до лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей.
Майстер)клас
Бекетова Г.В.
10.40  10.55 — Лихоманка у дітей: діагностика та лікування
Маменко М.Є.
11.00  11.20 — Малюкові кольки: сучасні підходи до лікування. Майстер)клас
Бекетова Г.В.
11.20  11.45 — Алергічний риніт і гострі респіраторні вірусні інфекції —
зв'язок безсумнівний
Охотнікова О.М.

навчальний семінар

11.45  12.00 — Підходи до лікування грипу та ГРВІ у дітей
Крамарьов С.О.

«Раціональна фармакологія
у педіатрії при коморбідних станах»

12.00 ) 12.30 — Фуршет
12.30  12.50 — Інноваційний підхід до терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей
Чернишова О.Є.

4 жовтня 2018 р.
м. Тернопіль

12.55  13.20 — Антибактеріальна терапія інфекційних діарей у дітей
Крамарьов С.О.

Аудиторія: педіатри, неонатологи, сімейні лікарі

13.25  13.55 — Особливості ліпідного обміну, рівеньполіненасичених жирних кислот,
забезпеченість вітаміном Д і порушення кальцій)фосфорного обміну
у дітей шкільного віку
Квашніна Л.В.

Цілі навчання
У результаті цієї освітньої діяльності учасники зможуть:
— Краще орієнтуватися у проблематиці, представленій на лекціях
— Застосовувати дані на практиці
— Підвищити свою компетенцію
— Передати досвід колегам
— Надавати більш ефективну допомогу пацієнтам

14.00  14.15 — Природне лікування захворювань лор)органів у дітей
Банадига Н.В.
14.15  14.30 — Муколітики у лікуванні захворювань нижніх дихальних шляхів
Мозгова Г.П.

Лекції, акредитовані credit units
курс триватиме 2 години
14.40  15.20

— Зоб і гіпотиреоз у практиці педіатра: скринінг, первинна діагностика,
лікування та профілактика
Маменко М.Є.

15.20  16.00

— Сучасні Guidelines з діагностики та лікування інфекційних діарей у дітей
Крамарьов С.О.

16.00  16.40

— Вітамін Д: скелетні та позаскелетні функції в усі періоди життя
Квашніна Л.В.

16.45

— Закінчення семінару, видача міжнародного та національного сертифікатів

Бережний Вячеслав Володимирович, доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії №2
НМАПО імені П.Л. Шупика
Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету
НМАПО імені П.Л. Шупика
Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри дитячих
інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця

вул. Митрополита Шептицького, 30,
«Garden Hall»

Бекетова Галина Володимирівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри дитячих
і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
Охотнікова Олена Миколаївна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри педіатрії №1
НМАПО імені П.Л. Шупика
Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед. наук, професор, керівник відділення проблем
здорової дитини та преморбідних станів ДУ «ІПАГ НАМН України», професор кафедри
дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
Чернишова Ольга Євгенівна, доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії, неонатології
та дитячих інфекційних хвороб ДНМУ, проректор з науковопедагогічної роботи
Мозгова Галина Петрівна, доктор мед. наук, професор кафедри дитячих
і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
Банадига Наталія Василівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедрои педіатрії ФПО
Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського

med9expert.com.ua
Інформація про лекторів та комерційний інтерес
Квашніна Людмила Вікторівна — доктор мед. наук, професор, керівник відділення проблем здорової
дитини та преморбідних станів ДУ «ІПАГ НАМН України», професор кафедри дитячих та підліткових
захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
Дослідник для: Медана Фарма. Лектор для: Медана Фарма
Маменко Марина Євгеніївна — доктор мед. наук, професор, декан педіатричного факультету НМАПО
імені П.Л. Шупика
Консультант для Берлін Хемі. Лектор для Берлін Хемі, Тева, Сандоз
Крамарьов Сергій Олександрович — доктор мед. наук, професор, зав. кафедри дитячих інфекційних
хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
Комерційний інтерес відсутній
Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу

