
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 Семінар професора Ольги Бєлоусової «Конспект 

педіатра: актуальні питання дитячої 

гастроентерології» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Громадська спілка «Українська асоціація 

міждисциплінарної  медицини» 

3. Співорганізатори заходу ПВНЗ « Міжнародний Європейський Університет» 
 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Алергологія 

Вірусологія 

Гастроентерологія 

Дерматовенерологія 

Дитяча алергологія 

Дитяча гастроентерологія 

Дитяча дерматовенерологія 

Дитяча ендокринологія 

Дитяча імунологія 

Дитяча психіатрія 

Дитячі інфекційні хвороби 

Дієтологія 

Ендокринологія 

Епідеміологія 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

Імунологія 

Інфекційні хвороби 

Кардіологія 

Мікробіологія і вірусологія 

Неврологія 

Неонатологія 

Організація і управління 

охороною здоров’я 

Отоларингологія 

Педіатрія 

Терапія 

  
 

5. Вид заходу БПР семінар 

6. Запланована кількість учасників 700 

7. Мета навчання Підвищити професійну кваліфікацію лікарів із заявленої 

тематики семінару, ознайомити з новими підходами, схемами 

та методами в лікувальному процесі.  Сприяння 

професійному вдосконаленню лікарів, де будуть 

розглянуті клінічні кейси різного ступеня складності, а 

також розглянуті наступні питання: 

https://med.edu.ua/
https://med.edu.ua/


 функціональні та органічні захворювання 

шлунково-кишкового тракту у дітей; 

 новітні діагностичні та лікувальні технології в 

дитячій гастроентерології; 

 коморбідні стани в дитячій гастроентерології 

 лікування ферментопатій у дітей; 

 малюкові кишкові кольки; 

 дієтозалежні захворювання; 

 вплив харчування, ферментів, мікрофлори на 

функцію кишечника та шкіру у дітей різних вікових 

категорій; 

 зв'язок дерматитів із станом шлунково-

кишкового тракту та особливостями харчування; 

 харчова алергія та харчова непереносимість; 

 атопічні дерматити в загальній клінічній практиці; 

 кишкова мікробіота; 

 клінічні випадки. 

 

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 21.10.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

онлайн 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 
Бєлоусова Ольга Юріївна 

Катілов Олександр Васильович 

Кравченко Тетяна Юріївна 

 

13. Резюме лектора/тренера Бєлоусова Ольга Юріївна 

д.мед.н., проф., завідувачка кафедрою педіатричної 

гастроентерології та нутриціології Харківської медичної 

академії післядипломної освіти (м. Харків) 

 

Катілов Олександр Васильович 

к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики дитячих 

захворювань Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І.Пирогова, медичний директор 

медичного центру "Інномед" (м. Вінниця) 

 

Кравченко Тетяна Юріївна 

к.мед.н., доцент кафедри педіатріі №3 з післядипломною 

підготовкою Одеського національного медичного 

університету (м. Одеса) 

 

14. Програма заходу БПР https://gastroschool.com.ua/ 

 

16:30 – 16:40  Відкриття семінару. Вітальне слово. 

 

Ольга Юріївна Бєлоусова 

професор, д.мед.н.,завідуюча кафедрою педіатричної 



гастроентерології та  

нутриціології ХМАПО  

 

 

16:40 – 17:15  Малюкові кольки- сучасний погляд на 

проблему 

Кравченко Тетяна Юріївна 

к.мед.н медичних наук.доцент кафедри педіатріі №3 з 

післядипломною підготовкою.  ОНМедУ 

 

17:20 – 18:00 Функціональна патологія 

гастродуоденальної зони: підходи до діагностики та 

лікування 

 

Бєлоусова Ольга Юріївна  

професор, д.мед.н.,завідуюча кафедрою педіатричної 

гастроентерології та  

нутриціології ХМАПО  

  

18:05– 18:45 Атопічний дерматит: секрети діагностики 

і терапії 

 

Катілов Олександр Васильович 

к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики дитячих 

захворювань Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І.Пирогова, медичний директор 

медичного центру "Інномед" (м. Вінниця) 

 

Запитання-відповіді 

 

 

Тестування 

 

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  

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 



 


