КАРТКА ЗАХОДУ
(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними
навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа)
БПР МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Назва заходу БПР
2. Назва Провайдера (з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань)
3. Співорганізатори заходу
4. Цільова аудиторія (відповідно до
Номенклатури лікарських
спеціальностей)

Практична медицина військового часу
Державна установа «Інститут
мікробіології та імунології ім. І.І.
Мечникова Національної академії
медичних наук України»
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
ТОВ «Юстон Інфо»
Акушерство і гінекологія
Алергологія
Бактеріологія
Вірусологія
Гастроентерологія
Гематологія
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна праці
Гігієна харчування
Дезінфекційна справа
Дерматовенерологія
Дієтологія
Ендокринологія
Епідеміологія
Загальна гігієна
Загальна практика - сімейна медицина
Імунологія
Інфекційні хвороби
Кардіологія
Клінічна біохімія
Клінічна лабораторна діагностика
Комбустіологія
Лабораторна імунологія
Лабораторні дослідження фізичних
факторів навколишнього середовища
Лабораторні дослідження хімічних
факторів навколишнього середовища
Медицина невідкладних станів
Медична психологія
Мікробіологія і вірусологія
Неврологія
Нейрохірургія
Організація і управління охороною
здоров’я
Ортопедія і травматологія
Отоларингологія
Педіатрія
Професійна патологія
Психіатрія
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Психотерапія
Психофізіологія
Пульмонологія
Радіаційна гігієна
Радіологія
Терапія
Токсикологія
Фізична та реабілітаційна медицина
Функціональна діагностика
Хірургія
5. Вид заходу БПР
Семінар
6. Запланована кількість учасників
300
7. Мета навчання
1. Підвищення професійних знань та
навичок
щодо
алгоритмів
діагностики та медичної допомоги
при:
 радіаційній,
хімічній,
бактеріологічній
загрозах;
травмах в екстремальних і
бойових умовах;
 медикаментозній
алергії,
анафілаксії;
 печінковій недостатності на тлі
інтоксикації організму;
 психологічних та неврологічих
розладах на тлі військових дій у
військових і цивільних;
 серцево-судинній недостатності
на тлі стресового стану під час
військового часу;
 кишково-шлункових розладах
на тлі стресу.
2. Поглиблення рівня знань щодо
променевої хвороби та її стадій.
8. Метод / методи навчання
9. Кількість балів БПР
10.Дата заходу БПР
11.Місце проведення заходу БПР
(повна адреса)
12.Прізвище, ім’я та по батькові
лектора/тренера
13.Резюме лектора/тренера

Теоретичний, наочний, практичний
10
19 жовтня 2022 року
61057, м. Харків,
вул. Пушкінська, 14-16
Мойсеєнко Валентина Олексіївна
Селюк Мар’яна Миколаївна
Бабаджан Володимир Данилович
Турова Людмила Олександрівна
Мойсеєнко Валентина Олексіївна д.мед.н., професорка, Національний
медичний університет імені О.О.
Богомольця, кафедра пропедевтики
внутрішньої медицини № 2, Smart
Medical Center
Селюк Мар’яна Миколаївна - к.мед.н.,
професорка, Українська військово2

14.Програма заходу БПР

медична академія, кафедра терапії
Бабаджан Володимир Данилович –
д.мед.н., професор, Харківський
національний медичний університет,
кафедра внутрішньої медицини №2,
клінічної імунології та алергології
Турова Людмила Олександрівна –
к.мед.н., PhD, Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця,
кафедра клінічної імунології та
алергології з секцією медичної генетики
19.10.2022
13-00 – 14-30
 Радіаційна захист. Як діяти в
умовах радіаційної безпеки.
Променева хвороба та її стадії.
Сортування
та
лікування
пацієнтів
(проф. Мойсеєнко В.О.)
 Хімічне ураження шкіри та
опіки. Перша допомога та
транспортування до лікарні
(проф. Мойсеєнко В.О.)
 Бактеріологічна загроза, як
діяти при ураженні
(проф. Мойсеєнко В.О.)
 Травми та транспортування
хворого до лікарні
(проф. Мойсеєнко В.О.)
 Печінкова недостатність на тлі
інтоксикації організму. Стресовий
стан і кишково-шлункові розлади
(проф. Мойсеєнко В.О.)
14-00 – 14-30
 Медикаментозна алергія: нові
підходи до діагностики та
лікуванню в умовах бойових
дій.
(проф. Бабаджан В.Д.)
14-30 – 15-30
 Психологічні розлади на тлі
військових дій у військових і
цивільних. Неврологічні розлади у
військових та цивільних
(ас. Турова Л.О.)
15-30 – 16-00
 Серцево-судинна недостатність на
тлі стресового стану під час
військового часу
(проф. Селюк М.М.)
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15.Опис вимог рівня знань,
володіння темою, навичок,
досвіду учасників до моменту
реєстрації на даний захід (за
потреби)
16.Технічна підтримка (так/ні?). У

Для всіх спеціальностей:
вища медична або середня медична
освіта
Ні

разі якщо під час проведення заходу
БПР з оволодіння певними
практичними навичками планується
використання медичних виробів, які
надані дистриб’ютором, Провайдер
розміщує копію угоди, в якій
зазначено шляхи недопущення
виникнення потенційного конфлікту
інтересів та заборону використання
торгової назви медичного виробу

17.Методи оцінювання набутих
знань
18.Код заходу БПР (Реєстраційний

Тестовий контроль

номер заходу БПР вноситься після
присвоєння Адміністратором)
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