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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 PREGNANCY ISCHOOL: СКЛАДНОЩІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ 

 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань) 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка 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 Надання лікарям алгоритмів тактики підготовки 

до вагітності з уваги на ускладнений 

гінекологічний анамнез та екстрагенітальну 

патологію 

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 10.11.2022 – 24.11.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
www.healthhub.com.ua/pregnancy 

 
12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Татарчук Тетяна Феофанівна 

Грищенко Микола Григорович 

Шаргородська Євгенія Борисівна 

Ніколенко Маргарита Іванівна 

Медведь Володимир Ісаакович 

Єфіменко Ольга Олексіївна 

13. Резюме лектора/тренера Татарчук Тетяна Феофанівна 

Президент ВГО «Асоціація гінекологів- 

ендокринологів України», член-кореспондент 

НАМН України, д.мед.н., професор 

Грищенко Микола Григорович 

Завідувач кафедри акушерства та гінекології 

Харківського національного університету 

імені Василя Назаровича Каразіна, д.мед.н., 

професор 

Шаргородська Євгенія Борисівна 

Голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут 

спадкової патології НАМН України», асистент 

http://www.healthhub.com.ua/pregnancy
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кафедри пропедевтики педіатрії та медичної 

генетики НМУ ім. Д. Галицького, лікар-генетик, 

к.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. 

Медведь Володимир Ісаакович 

Завідуючий відділення внутрішньої патології 

вагітних ДУ «ІПАГ НАМН України», член- 

кореспондент НАМН України, професор, 

д.мед.н. 

Єфіменко Ольга Олексіївна 

Провідний науковий співробітник ДНУ «Центр 

інноваційних медичних технологій НАН 

України», д.мед.н. 
 

14. Програма заходу БПР 10.11.2022 

Аденоміоз та непліддя: пройшовши 

непростий період, зіткнувшись із низкою 

перешкод, отримуємо омріяний результат  

Татарчук Тетяна Феофанівна 

Грищенко Микола Григорович  

 

17.11.2022 

Повторні втрати вагітності. Важливість 

генетичного консультування генетика 

Шаргородська Євгенія Борисівна 

Ніколенко Маргарита Іванівна  

 

24.11.2022 

Екстрагенітальна патологія в запитаннях та 

відповідях 

Медведь Володимир Ісаакович 

Єфіменко Ольга Олексіївна  

 

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 

ні 



3  

виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та заборону 
використання торгової назви 

медичного виробу 

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) 

 

 


