Н

ЬН

А МЕДИЧНА

АК

И

ПЛ

.Ш

ЯД

УП

ПІСЛ

ИКА

ІЯ

НАЦ

ЕМ

ІО

Л

АД

А

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

Акредитація заходу

ОМ

НОЇ

ОСВІТИ ІМЕ

НІ

П.

Л

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

GOOD CME
PRACTICE GROUP

навчальний семінар у форматі телемосту

Цей захід заплановано та буде проведено відповідно до вимог та стандартів Європейської
академії безперервної медичної освіти та безперервного професійного розвитку (European
CMECPD Academy).
European CMECPD Academy уповноважена організовувати та проводити освітні заходи
на міжнародному рівні в рамках безперервної медичної освіти та присвоювати учасникам
European CMECPD Academy CME credits. Фармацевти отримають таку кількість міжнарод
них кредитів, яка відповідає часу їхньої участі у заході (1 година = 1 кредит).

«Роль провізора/фармацевта
у забезпеченні сучасної
фармакотерапії та надання
екстреної медичної допомоги»

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

Українські фармацевти та провізори вперше отримають
сертифікат з міжнародними кредитами
Європейська академія безперервної медичної освіти та безперервного професійного
розвитку (European CMECPD Academy) є незалежною організацією з акредитації та сертифі
кації освітніх заходів. Вона створена для надання високоякісної неупередженої безперервної
освіти для професіоналів галузі охорони здоров'я в Європі.

27 березня 2018 р.
м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 2й поверх (вхід з бру Лесі Українки)
м. Львів, просп. В. Чорновола, 7, готель «Львів», конференцзал
м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5, актова зала УОЗ
08.30  9.00

— Ранкова кава, реєстрація учасників семінару

09.00  09.30 — Привітальні слова та промова
Що таке credit units і навіщо вони потрібні провізорам України?
Зайченко Ганни Володимирівни, доктора мед. наук, професора, зав. кафедри фармакології
НМУ імені О.О. Богомольця

Усі освітні програми, які пропонує Академія, проходять рецензування, відповідають суво
рим рекомендаціям щодо контролю якості та розроблені відповідно до навчальних потреб.

09.30  10.00 — Нові аспекти симптоматичного лікування ГРВІ. Фокус на безпеку
Зайченко Г.В.

Освітні програми спрямовані на підвищення компетенції спеціалістів та застосування здо
бутих ними знань для поліпшення якості медичної допомоги пацієнтам.

10.0010.15

— Пацієнт з гострим болем у аптеці. Алгоритм дій провізора/фармацевта
Зайченко Г.В.

10.15 10.30

— Роль провізора у виборі ефективного та безпечного пробіотика
Міщенко О.Я.

Кредитна одиниця є елементом оцінювання участі в іноземних міжнародних заходах або
в Україні у міжнародних заходах, які акредитовані в міжнародних організаціях. Сьогодні
кредити, отримані в рамках заходів безперервної медичної освіти, акредитованих European
CMECPD Academy, зараховуються в США, Європі та Канаді і, з прийняттям Положення
«Про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівни
ків», будуть зараховуватись в Україні.
Вперше в Україні у результаті співробітництва European CMECPD Academy і Групи ком
паній МедЕксперт реалізовано можливість проводити освітні заходи безперервної медичної
освіти з наданням спеціалістам сертифікатів міжнародного зразка з European CMECPD
Academy CME credits.

10.30  10.50 — Пацієнт високого серцево&судинного ризику — реальна допомога провізора
Бездітко Н.В.
10.55  11.40 — Фізіологічні підходи до профілактики та лікування найбільш
розповсюджених захворювань у дітей
Бекетова Г.В.

11.40  12.00 — Проблемна сечовивідна система і комбінована фітотерапія
Мамчур В.Й.

навчальний семінар у форматі телемосту

«Роль провізора/фармацевта
у забезпеченні сучасної
фармакотерапії та надання
екстреної медичної допомоги»

12.00  12.20 — Профілактика захворювання на остеопороз
Головач І.Ю.
12.20  12.35 — Біль у горлі. Сучасні підходи до терапії
Гогунська І.В.
12.40  13.00 — Дефіцит вітаміну Д та способи корекції
Головач І.Ю.
13.00 & 13.30 — Фуршет

27 березня 2018 р.
м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ «Парус», 2й поверх (вхід з бру Лесі Українки)
м. Львів, просп. В. Чорновола, 7, готель «Львів», конференцзал
м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5, актова зала УОЗ
Аудиторія: фармацевти, провізори

med7expert.com.ua

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

med7expert.com.ua
Лекції, акредитовані credit units
Зайченко Ганна Володимирівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фармакології НМУ
імені О.О. Богомольця
Бекетова Галина Володимирівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри дитячих і підліткових
захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика
Головач Ірина Юріївна, доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України, керівник центру
ревматології клінічної лікарні «Феофанія» ДУС

Курс триватиме 2 години

13.30  14.30 — Фармацевтична опіка при відпуску
основних груп лікарських засобів
Бездітко Наталія Володимирівна
14.30  15.30 — Фармацевтична опіка при гострому та хронічному суглобовому болю
Головач Ірина Юріївна
15.30

Бездітко Наталія Володимирівна, доктор мед. наук, професор кафедри фармакоекономіки НФаУ

— Дискусія: питання та відповіді. Підведення підсумків
навчального семінару, видача сертифікатів

Мамчур Віталій Йосипович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фармакології та клінічної
фармакології ДЗ «ДМА МОЗ України»
Міщенко Оксана Яківна, доктор фарм. наук, професор, зав. кафедри клінічної фармакології
Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
Гогунська Інна Володимирівна, доктор мед. наук, заслужений лікар України, лауреат Державної
премії України у галузі науки і техніки, заступник керівника Центру алергічних захворювань
верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка
НАМН України», міжнародний бізнестренер тренінгової компанії «ASK»

Інформація про лекторів та комерційний інтерес
Бездітко Наталія Володимирівна, доктор мед. наук,
професор кафедри фармакоекономіки НФаУ
Комерційний інтерес відсутній
Головач Ірина Юріївна, доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України, керівник центру
ревматології клінічної лікарні «Феофанія» ДУС
Комерційний інтерес відсутній
Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу.

