
КАРТКА ЗАХОДУ
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, симпозіум)

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПР Регіональний конгрес «Людина та ліки»
– Дніпро

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

Громадська спілка «Українська асоціація
міждисциплінарної  медицини»

3. Виконавець/виконавці заходу Громадська спілка «Українська асоціація
міждисциплінарної  медицини»
Міжнародний Європейський університет
Дніпровський Державний Медичний
Університет
Контактні особи: Лора Литвиненко
(+380501815599), Марина Марцинюк
(+380663287332)

4. Цільова аудиторія (відповідно до
Номенклатури лікарських
спеціальностей)

Акушерство і гінекологія

Алергологія

Бактеріологія

Вірусологія

Гастроентерологія

Дерматовенерологія

Дитяча алергологія

Дитяча гастроентерологія

Дитяча ендокринологія

Дитяча імунологія

Дитяча кардіологія

Дитяча кардіоревматологія

Дитяча неврологія

Дитяча ортопедія і травматологія

Дитяча отоларингологія

Дитяча психіатрія

Дитяча пульмонологія

Дитяча ревматологія

Дитяча стоматологія

Дитячі інфекційні хвороби

Дієтологія
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Ендокринологія

Загальна практика - сімейна медицина

Імунологія

Інфекційні хвороби

Кардіологія

Медицина невідкладних станів

Медична психологія

Мікробіологія і вірусологія

Неврологія

Неонатологія

Ортопедія і травматологія

Отоларингологія

Педіатрія

Психотерапія

Пульмонологія

Ревматологія

Санологія

Терапія

Ультразвукова діагностика

Урологія

Фізична та реабілітаційна медицина

5. Вид заходу БПР Конгрес
6. Запланована кількість учасників 1500
7. Організаційний комітет Мамчур Віталій Йосипович 

м. Дніпро
д.м.н., професор, фармаколог, кафедра
фармакології та клінічної фармакології
Дніпровський державний медичний
університет
Доан Світлана Іванівна
м. Київ
д.м.н., професор, директор Інституту
післядипломної освіти
та безперервного професійного розвитку
Міжнародний європейський університет

8. Резолюція заходу Регіональний конгрес «Людина та ліки»
– Дніпро

(проект резолюції)
Учасники Конгресу зазначають, що в
умовах глобалізації
науки і практики сучасної охорони
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здоров'я, ідеї співробітництва та
передача знань міждисциплінарного
характеру.
Керуючись цим, учасники Конгресу
вважають за необхідне:
а) виконувати послідовні дії, спрямовані на
обмін знаннями
між провідними фахівцями Сходу і Заходу
щодо останніх досягнень у діагностиці та
лікуванні хвороб;
б) підтримувати зусилля щодо формування
фахового майданчика для обговорення між
експертами з розвинених країн і країн, що
розвиваються стосовно забезпечення
здоров’я населення;
в) сприяти обговоренню лікарів первинної
ланки питань: діагностики та лікування
пацієнтів з високим кардіологічним
ризиком; роботи з тривогою та
психосоматичними розладами в період
війни; розробки сучасних стратегій
ефективної допомоги пацієнтам з
хворобами нервової системи;
г) досліджувати міждисциплінарні
погляди на проблеми сну у дітей та
дорослих;
д) обговорювати актуальні питання
медицини, зокрема: больового синдрому у
неврології; проблем ожиріння, цукрового
діабету та метаболічного синдрому;
дослідження лікувально-діагностичних
стратегій гастроентерологічних
захворювань; сучасних методів
діагностики у дерматології;
антибіотикотерапії,
антибіотикорезистентності
та вакцинопрофілактики;
є) продовжувати здійснення заходів,
спрямованих на підвищення
загальнолюдських стандартів медичної
допомоги через діалог і передачу знань про
останні досягнення в діагностиці та
лікуванні хвороб;
ж) організувати взаємодію між
спеціалістами регіонів України для
надання допомоги у лікуванні українського
населення під час війни;
з) активізувати роль медичних асоціацій та
громадських професійних асоціацій у
просуванні міжнародних стандартів
діагностики та лікування хвороб, а також у
підвищенні кваліфікації лікарів шляхом
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співпраці
з провідними світовими університетами та
науковими школами, що дозволяє
удосконалити якість професійної освіти та
інтегрувати результати наукових
досліджень у лікарську практику;
і) докладати зусиль для активізації
профілактичної роботи, зокрема розвитку
програми навчання пацієнтів;
к) сприяти організації стажувань молодих
спеціалістів та
професорсько-викладацького складу
університетів.

9. Мета заходу Проведення конгресу де учасники
отримають колегіальну підтримку,
інструменти та методики для забезпечення
найкращого лікування хвороб, яким
присвячені доповіді конгресу. Конгрес
об’єднує лікарів різних спеціальностей з
різних регіонів України, завданням яких є
захист здоров’я українського населення.

10.Форма заходу Конгрес
11.Кількість балів БПР 10
12.Дата заходу БПР 20.10.2022-21.10.2022
13.Місце проведення заходу БПР

(повна адреса)
Онлайн трансляція з  
м. Київ, вул.С. Петлюри 13/135

14.Прізвище, ім’я та по батькові
доповідачів

Проф. Віталій Мамчур
(м. Дніпро, Україна)
Проф. Світлана Доан
(м. Київ, Україна)

15.Резюме доповідачів Мамчур Віталій Йосипович 
м. Дніпро
д.м.н., професор, фармаколог, кафедра
фармакології та клінічної фармакології
Дніпровський державний медичний
університет
Доан Світлана Іванівна
м. Київ
д.м.н., професор, директор Інституту
післядипломної освіти
та безперервного професійного розвитку
Міжнародний європейський університет

16.Програма заходу БПР Програма заходу в процесі формування
17.Опис вимог рівня знань, володіння

темою, навичок, досвіду учасників
до моменту реєстрації на даний
захід (за потреби)

Тематичне тестування

18.Код заходу БПР (Реєстраційний
номер заходу БПР вноситься після
присвоєння Адміністратором)
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https://www.google.com/maps/search/%D0%BC.+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1.%0D%0A%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8+13%2F135?entry=gmail&source=g

