
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 «ВСЕ ПРО МАЛЮКІВ: ПРОСТО ПРО
СКЛАДНЕ»

2. Назва Провайдера (з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань)

Громадська спілка «Українська асоціація
міждисциплінарної  медицини»

3. Співорганізатори заходу -
4. Цільова аудиторія (відповідно до

Номенклатури лікарських
спеціальностей)

Акушерство і гінекологія
Анестезіологія
Гастроентерологія
Дерматовенерологія
Дитяча алергологія
Дитяча анестезіологія
Дитяча гастроентерологія
Дитяча гематологія
Дитяча гінекологія
Дитяча дерматовенерологія
Дитяча імунологія
Дитяча кардіоревматологія
Дитяча неврологія
Дитяча ортопедія і травматологія
Дитяча отоларингологія
Дитяча психіатрія
Дитяча стоматологія
Дитяча фтизіатрія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби
Загальна практика-сімейна медицина
Інфекційні хвороби
Клінічна лабораторна діагностика
Лікувальна фізкультура
Медицина невідкладних станів
Медична психологія
Неврологія
Неонатологія
Нефрологія
Організація і управління охороною
здоров’я
Отоларингологія
Педіатрія
Стоматологія
Терапія
Ультразвукова діагностика



Фізична та реабілітаційна медицина
Фізіотерапія
Функціональна діагностика
Хірургія

5. Вид заходу БПР семінар
6. Запланована кількість учасників 800
7. Мета навчання Розглянути інструменти оцінки розвитку

дитини для батьків та для лікарів: від
простого до складного; визначити, як
завчасно виявити у дитини порушення та
скласти індивідуальну програму розвитку
для дитини з групи ризику; проаналізувати
менеджмент основних соматичних та
неврологічних проблем, які виникають у
дітей груп ризику; ознайомити лікарів з
новими підходами, схемами та методами в
лікуванні проблем зі шкірою.

8. Метод / методи навчання Онлайн -вебінар із дистанційною формою
навчання, в структуру якого входять наукові
лекції, тематичні доповіді та дискусійне
обговорення клінічних випадків

9. Кількість балів БПР 10
10.Дата заходу БПР 18.07.2022
11.Місце проведення заходу БПР

(повна адреса)
онлайн

12.Прізвище, ім’я та по батькові
лектора/тренера

Шунько Єлизавета
Костюк Олена
Костюкова Дарія
Шемет-Іванова Марія
Лещинська Катерина
Салєнкова Олена
Камуть Наталія
Андрій Шиманський

13.Резюме лектора/тренера Шунько Єлизавета
д.мед.н., професор, член-кореспондент
НАМН України, заслужений діяч науки і
техніки, завідувач кафедри неонатології
Національного університету охорони
здоров'я України імені П.Л. Шупика
Костюк Олена
к.мед.н., доцент кафедри неонатології
Національного університету охорони
здоров'я України імені П.Л. Шупика,
лікар-неонатолог
Костюкова Дарія
к. мед. н., лікар невролог дитячий,
неонатолог, лікар функціональної
діагностики. Klinikum Westbrandenburg
(Потсдам, Німеччина)



https://www.klinikumwb.de співробітник
підрозділу медицини сну, стипендіатка
Volkswagen фонд 2022-2023 рр. за
підтримки Health and Medical University,
Potsdam
Шемет-Іванова Марія
лікар-педіатр, лікар фізичної та
реабілітаційної медицини
консультант з грудного вигодовування
Лещинська Катерина
ерготерапевт КНП “КДЦ дитячий
Дарницького району м. Києва”
Фізичний терапевт центру розвитку та
абілітації “ProSapiens”
Салєнкова Олена
Лікар дерматовенеролог, алерголог, трихолог.
Асистент кафедри інфекційних хвороб на
клінічної імунології ХНУ ім. В.Н.Каразіна.
Науковий керівник навчального центру
«Академія Докарт». Клініка «Докарт», м.
Харків. Клініка «Добробут», м.
Івано-Франківськ
Камуть Наталія
к.мед.н., доцент кафедри педіатрії і
неонатології ФПДО Львівського
національного медичного Університету
імені Данила Галицького, лікар дитячий
алерголог, дерматовенеролог Фізичний
терапевт центру розвитку та абілітації
“ProSapiens”, м. Львів
Андрій Шиманський
лікар-педіатр, керівник МЦ «Мама Врач»,
м. Вінниця

14.Програма заходу БПР https://neonatology-school.weblium.site/#tea
m

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

-

17.Методи оцінювання набутих
знань

Тематичне тестування

https://www.klinikumwb.de/
https://neonatology-school.weblium.site/#team
https://neonatology-school.weblium.site/#team


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


