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КАРТКА ЗАХОДУ 
(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними 

навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа) 
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1. Назва заходу БПР Чоловіче і жіноче здоров’я 
2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань) 

Державна установа «Інститут 
мікробіології та імунології ім. І.І. 

Мечникова Національної академії 
медичних наук України» 

3. Співорганізатори заходу ВГО «Українське міждисциплінарне 
Товариство чоловічого здоров’я та 

гендеру» 
ТОВ «Юстон Інфо» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

 
 

Акушерство і гінекологія 
Алергологія 

Бактеріологія 
Гастроентерологія 

Загальна практика - сімейна медицина 
Ендокринологія 

Імунологія 
Інфекційні хвороби 

Лабораторна імунологія 
Нефрологія 

Паразитологія 
Сексопатологія 

Терапія 
Урологія 

 
5. Вид заходу БПР Семінар 
6. Запланована кількість учасників 300 
7. Мета навчання Набуття учасниками нових професійних знань 

з подальшим он-лайн обговоренням щодо: 
 Сучасного стану проблеми 

запальних захворювань чоловічих 
статевих органів; 

 Гормональних порушень 
репродуктивної та сексуальної 
функції; 

 Діагностики та лікування 
еректильної дисфункції; 

 Алгоритму корекції синдрому 
передчасного сім’явиверження; 

 Методів регенеративної медицини 
в сексології та андрології (фокусна 
ударно-хвильова терапія, терапія 
аутоплазмою (PRP), терапія 
мезенхимальними стовбуровими 
клітинами та екзосомами МСК); 

 Захворювань, що передаються 
статевим шляхом, та методам їх 
мікробіологічної діагностики; 

 Протоколів лікування та 
діагностики сімейних пар, що 
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планують вагітність. 
 Клініки та лікування найбільш 

поширених протозойних кишкових 
хвороб людини 
 

8. Метод / методи навчання Теоретичний 
9. Кількість балів БПР 10 
10. Дата заходу БПР 23 лютого 2023 року 
11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
студія Vision studio, пр. Академіка 

Корольова, 1, м. Київ 
12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 
Заседа Юрій Ігорович 

Ромащенко Оксана Василівна  
Мальцев Дмитро Валерійович 

Похил Сергій Іванович 
Скляр Надія Іванівна 

13. Резюме лектора/тренера Заседа Юрій Ігорович – головний лікap 
клініки «Чоловіче здоров'я +», 

президент ВГО «Укpaїнське 
міждисциплінapне Товapиство 

чоловічого здоpов’я тa гендеpу», 
Віцепрезидент Національної ліги з 

психотерапії 
 

Ромащенко О.В. – д.мед.н., професор, 
головний науковий співробітник відділу 
відновної урології та новітніх технологій 

ДУ „Інститут урології імені академіка 
О.Ф.Возіанова НАМН України” 

 
Мальцев Дмитро Валерійович – 

к.мед.н., доцент НДІ експериментальної 
та клінічної медицини НМУ ім. О.О. 

Богомольця, секретар Асоціації фахівців 
з нейроімунології, імунотерапії та 

нейрореабілітації 
 

Похил Сергій Іванович, д.мед.н., ст.н.с., 
завідувач лабораторії нових та 

маловивчених інфекційних 
захворювань ДУ «Інституту 

мікробіології та імунології ім. І.І. 
Мечникова НАМН України» 

 
Скляр Надія Іванівна – к.мед.н., с.н.с. 

заступник директора з наукової роботи 
ДУ «Інститут мікробіології та імунології 

ім. І. І. Мечникова НАМН України»  
 

14. Програма заходу БПР 23.02.2023  
13-00 – 17-00  

Програма у процесі формування 
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15. Опис вимог рівня знань, 
володіння темою, навичок, 
досвіду учасників до моменту 
реєстрації на даний захід (за 
потреби) 

Для всіх спеціальностей:  
вища медична освіта 

16. Технічна підтримка (так/ні?). У 
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 

Ні 

17. Методи оцінювання набутих 
знань 

Тестовий контроль 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 
номер заходу БПР вноситься після 
присвоєння Адміністратором) 

 

 


