
1  

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 ВАГІТНІСТЬ В УМОВАХ СТРЕСУ: 

МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань) 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМН  України» (1022) 

3. Співорганізатори заходу ГО “Український міждисциплінарний 

медичний альянс” (1134) 

4. Цільова аудиторія (відповідно 

до Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство та гінекологія, загальна 

практика - сімейна медицина, терапія 

5. Вид заходу БПР Семінар 

6. Запланована кількість учасників 200 

7. Мета навчання Опанування нових стандартів медичної 

допомоги МОЗ України в акушерстві, 

порівняння положень з документами, що 

втратили юридичну силу 

8. Метод / методи навчання Доповіді лекторів та обговорення методів 

діагностики та лікування, розбір 

дискусійних питань. Зміст навчання 

присвячений висвітленню актуальних 

питань на теоретичному рівні та 

обговорення питань серед учасників 

9. Кількість балів БПР 10 

10.  Дата заходу БПР 10.08.2022 – 23.08.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

www.healthhub.com.ua/pregnancy_bpr 

 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Медведь Володимир Ісаакович 

Дубоссарська Юліана Олександрівна 

Ошовський Віктор Іванович 
Ніколенко Маргарита Іванівна 

Галич Світлана Родіонівна 

Зайченко Ганна Володимирівна 
Жабченко Ірина Анатоліївна 

Кирильчук Міла Євгенівна 

 

13. Резюме лектора/тренера Медведь Володимир Ісаакович 

Завідуючий відділення внутрішньої патології 

вагітних ДУ «ІПАГ НАМН України», член-

кореспондент НАМН України, професор, 
д.мед.н. 

 

Дубоссарська Юліана Олександрівна 

Завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології факультету післядипломної освіти 

державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України», д.мед.н., професор 
 

http://www.healthhub.com.ua/pregnancy_bpr
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Ошовський Віктор Іванович 

Фахівець з медицини плода, консультант по 
чоловічому здоров'ю МЦ "Уніклініка", д.мед.н. 

 

Ніколенко Маргарита Іванівна 

Директор Медичного центру «Геном», викладач 
кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології НУОЗ імені П. Л. Шупика, Член 

Міжнародного Товариства пренатальної 
діагностики (ISPD), експерт Європейської групи 

з пренатального скринінгу (IDSSG), д.мед.н. 

 
Галич Світлана Родіонівна 

Завідувачка кафедри акушерства і гінекології 

ОМІ МГУ, головний лікар з акушерства та 

гінекології медичної компанії Into-Sana, 
д.мед.н., професор 

 

Зайченко Ганна Володимирівна 

Завідувач кафедри фармакології Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, 

д.мед.н., професор 

 
Жабченко Ірина Анатоліївна 

Керівник науковим відділенням патології 

вагітності та пологів ДУ «ІПАГ імені Академіка 
О.М. Лук’янової НАМНУ», д.мед.н., професор 

 

Кирильчук Міла Євгенівна 

Головний науковий співробітник відділення 

внутрішньої патології вагітних ДУ "Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України", д.мед.н. 
 

14. Програма заходу БПР 10.08.2022 

Вплив війни на репродуктивний та 

генетичний потенціал українців – від 

історії до практичних кроків 

Ошовський В.І., Ніколенко М.І. 

 

11.08.2022 

Преконцепційний і пренатальний захист 

вагітності як елемент боротьби за 

незалежність Держави  

Ошовський В.І., Галич С.Р. 

 

16.08.2022 

Клінічний практикум в акушерстві - 

лікарські взаємодії в реаліях сьогодення 

Зайченко Г.В., Жабченко І.А. 

 

18.08.2022 

Профілактика вроджених вад розвитку: 

варіанти можливостей 

Ошовський В.І., Кирильчук М.Є. 
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23.08.2022  

Стандарти медичної допомоги 

«НОРМАЛЬНА ВАГІТНІСТЬ»: 

поєднуємо клінічне мислення з 

виконанням нормативних документів 

Медведь В.І., Дубоссарська Ю.О., 

Ошовський В.І. 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

- 

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 

Для перевірки знань проводимо 

тестування за матеріалами семінару 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


