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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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Мультидисциплінарний телеміст для лікарів різних спеціальностей

«Тромбози та кровотечі: доказова медицина
та мультидисциплінарний підхід»

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.

26 квітня 2018 р.
м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (Майдан Незалежності)
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 4, КСКЦ «Спецвузавтоматика»
м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 11, готель «Парк Хаус», конференцзал, 1й поверх
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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.

08.30  08.50 — Ранкова кава, реєстрація учасників семінару
08.50  09.00 — Привітальні слова
09.00  09.10 — Безперервна медична освіта та безперервний професійний розвиток
фахівців галузі охорони здоров'я
Вдовиченко Ю.П.

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.

9.109.50

— Ризик тромбоемболічних та геморагічних ускладнень у жінок
репродуктивного віку та антикоагулянтна терапія: доцільність,
баланс та користь
Давидова Ю.В., Лиманська А.Ю.

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.

09.5010.10

— Вторинна профілактика інсультів, обумовлених атеросклеротичним
ураженням інтракраніальних артерій (підключення з м. Дніпро)
Дзяк Л.А.

10.1510.40

— Запалення як провідна причина венозних тромбоемболічних ускладнень
у клініці інтенсивної терапії. Шляхи профілактики
(підключення з м. Дніпро)
Сорокіна О.Ю.

10.4511.15

— Венозний тромбоемболізм: визначення, епідеміологія, діагностика та
підходи до лікування. Антикоагулянтна терапія
Артеменко М.О.

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.

11.15-11.30 — Перерва

Мультидисциплінарний телеміст для лікарів різних спеціальностей

GOOD CME
PRACTICE GROUP

Артеменко Михайло Олегович, кандидат мед. наук, науковий співробітник
відділення хірургії магістральних судин, завідувач відділення доопераційної
діагностики, судинний хірург вищої категорії, флеболог, фахівець з ультразвукової
діагностики, Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О.О. Шалімова НАМН України

«Тромбози та кровотечі: доказова медицина
та мультидисциплінарний підхід»
26 квітня 2018 р.
м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (Майдан Незалежності)
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 4, КСКЦ «Спецвузавтоматика»
м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 11, готель «Парк Хаус», конференцзал, 1й поверх
Аудиторія: хірурги, анестезіологи, акушеригінекологи, кардіологи, лікарі відділень
невідкладної медичної допомоги, неврологи, лікарі загальної практики — сімейні лікарі
Цілі навчання
У результаті цієї освітньої діяльності учасники зможуть:

Вдовиченко Юрій Петрович, доктор мед. наук, професор,
чл.кор. НАМН України, зав. кафедри акушерства, гінекології
та перинатології, перший проректор НМАПО імені П.Л. Шупика

— Краще орієнтуватися у проблематиці, представленій на лекціях
— Застосовувати дані на практиці
— Підвищити свою компетенцію
— Передати досвід колегам
— Надавати більш ефективну допомогу пацієнтам

Давидова Юлія Володимирівна, доктор мед. наук, професор, магістр
держ. управління, керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної
патології ДУ «ІПАГ НАМН України»
Дзяк Людмила Антонівна, чл.кор. НАМН України, доктор
мед. наук, професор, зав. кафедри нервових хвороб та нейрохірургії
факультету післядипломної освіти ДЗ «ДМА МОЗ України»

Лекції, акредитовані credit units
Курс триватиме 2 години

11.3512.35

— Стратегія та тактика профілактики тромбогеморагічних
ускладнень у клініці вагітності високого ризику
Давидова Ю.В., Дубров С.О.

Сорокіна Олена Юріївна, доктор мед. наук, зав. кафедри медицини катастроф
та військової медицини ДЗ «ДМА МОЗ України»

12.4013.40

— Венозний тромбоемболізм як мультидисциплінарна проблема
Пархоменко О.М.

Пархоменко Олександр Миколайович, чл.кор. НАМНУ, президент Асоціації
фахівців з невідкладної кардіології, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»

14.00

— Закінчення семінару,
видача міжнародного та національного сертифікатів

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
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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
Пархоменко Олександр Миколайович, чл.кор. НАМНУ, президент Асоціації фахівців
з невідкладної кардіології, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»
Комерційний інтерес відсутній
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Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу

