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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
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Мультидисциплінарний проект для лікарів різних спеціальностей

«Раціональне використання
антибіотиків у сучасному світі»

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.

17 травня 2018 р.
м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 2й поверх (вхід з бульвару Лесі Українки)
м. Івано3Франківськ, вул. Незалежності, 40, готель «Надія», конференцзал, 1й поверх
м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 29, готель «Унгварський», конференцзал, 3й поверх

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.

08.30  09.00 — Реєстрація учасників семінару
08.00  09.10 — Привітальні слова
09.10  09.20 — Безперервна медична освіта та безперервний професійний розвиток
фахівців галузі охорони здоров'я
Вдовиченко Ю.П.
09.20  10.05 — Перинатальні інфекції: сучасні підходи до діагностики та лікування
Давидова Ю.В., Лиманська А.Ю.
10.10  10.40 — Спірні питання діагностики та лікування риносинуситів
(підключення з м. Харків)
Березняков І.Г.
10.40  11.00 — Вибір антибактеріальної терапії при важкому загостренні хронічних
обструктивних захворювань легень
Юдіна Л.В.
11.00  11.20 — Антибактеріальна терапія хірургічної інфекції шкіри та м'яких тканин
(підключення з м. Львів)
Ващук В. В.

Мультидисциплінарний проект для лікарів різних спеціальностей

11.25  11.40 — Діагностика та лікування гострих бронхітів у дорослих.
Огляд клінічних даних по EPs 7630
(підключення з м. Харків)
Березняков І.Г.
11.40  12.15 — Своєчасна діагностика та етіопатогенетична терапія вогнищ інфекції
у клініці вагітних високого ризику
Лиманська А.Ю., Давидова Ю.В.
12.20  12. 50 — Превентивна антибіотикотерапія та місцева санація пост некротичних
вогнищевих утворень підшлункової залози та панкреатичної клітковини
в лікуванні гострого панкреатиту
Ничитайло М.Ю.
12.55  13.15 — Проблема антибіотикорезистентності у хворих з інфекціями
в області хірургічного втручання
Криворчук І.Г.
13.15 3 13.30 — Фуршет

«Раціональне використання
антибіотиків у сучасному світі»
17 травня 2018 р.
м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 2й поверх (вхід з бульвару Лесі Українки)
м. Івано3Франківськ, вул. Незалежності, 40, готель «Надія», конференцзал, 1й поверх
м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 29, готель «Унгварський», конференцзал, 3й поверх
Аудиторія: хірурги, анастезіологи, акушеригінекологи, сімейні лікарі, терапевти
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

med2expert.com.ua
Вдовиченко Юрій Петрович, доктор мед. наук, професор, членкореспондент
НАМН України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології,
перший проректор НМАПО імені П.Л. Шупика

Лекції, акредитовані credit units
Курс триватиме 2 години

Ничитайло Михайло Юхимович, доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМНУ,
головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних
проток інституту хірургії і трансплантології імені А.А. Шалімова, заслужений лікар України,
Лауреат Державної премії України, Почесний член Всесвітнього товариства хірургів,
Віцепрезидент товариства лапароскопічних хірургів України, член Європейського
та Всесвітнього товариств гепатобіліарних та лапароскопічних хірургів

13.30 _ 14.30 — Сепсис32017. Нові визначення, діагностика та лікування
Дубров С.О., Давидова Ю.В.

Давидова Юлія Володимирівна, доктор мед. наук, професор, магістр держ. управління,
керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології
ДУ «ІПАГ НАМН України»

15.30

Березняков Ігор Геннадійович, доктор мед. наук, професор,
зав. кафедри терапії ХМАПО, президент ГО «Українська асоціація
за доцільне використання антибіотиків»
Юдіна Людмила Володимирівна, кандидат мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та
пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика
Лиманська Аліса Юріївна, кандидат мед. наук, провідний науковий співробітник відділу
акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМН України», доцент
кафедри внутрішніх хвороб № 2 НМУ імені О.О. Богомольця
Криворчук Ігор Григорович, кандидат мед. наук, хірург вищої категорії, заступник головного
лікаря з хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
Ващук Всеволод Васильович, кандидат мед. наук, доцент кафедри загальної хірургії
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

14.30 _ 15.30 — До питання про оптимальну тривалість антибактеріальної терапії
нетяжких інфекцій дихальних і сечовивідних шляхів (Запис)
Березняков І.Г.
— Закінчення семінару, видача сертифікатів

Інформація про лекторів та комерційний інтерес
Давидова Юлія Володимирівна, доктор мед. наук, професор, магістр держ. управління,
керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології
ДУ «ІПАГ НАМН України»
Комерційний інтерес відсутній
Дубров Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця,
президент Асоціації анестезіологів України
Комерційний інтерес відсутній
Березняков Ігор Геннадійович, доктор мед. наук, професор,
зав. кафедри терапії ХМАПО, президент ГО «Українська асоціація
за доцільне використання антибіотиків»
Комерційний інтерес відсутній
Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу

