
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  

«Лікарська практика: школа здорової шкіри дитини» 

Part 1 

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 

Алергологія 

Анестезіологія 

Вірусологія 

Гастроентерологія 

Дерматовенерологія 

Дитяча алергологія 

Дитяча гастроентерологія 

Дитяча гінекологія 

Дитяча дерматовенерологія 

Дитяча ендокринологія 

Дитяча імунологія 

Дитяча отоларингологія 

Дитяча патологічна анатомія 

Дитяча психіатрія 

Дитячі інфекційні хвороби 

Дієтологія 

Ендокринологія 

Епідеміологія 

Загальна практика - сімейна медицина 

Імунологія 

Інфекційні хвороби 

Кардіологія 

Медицина невідкладних станів 

Медична психологія 

Мікробіологія і вірусологія 

Неврологія 

Нейрохірургія 

Неонатологія 

Організація і управління охороною 

здоров’я 

Ортопедія і травматологія 

Отоларингологія 

Педіатрія 

Професійна патологія 

Психіатрія 

Психотерапія 



Сексопатологія 

Терапія 

  
 

5. Вид заходу БПР семінар 

6. Запланована кількість учасників 800 

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: 

- принципи діагностики і лікування захворювань шкіри;  

- хвороби шкіри і принципи лікування. 

8. Метод / методи навчання Онлайн - семінар 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 08.12.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

онлайн 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 
Катілов Олександр  

Зупанець Катерина  

 

13. Резюме лектора/тренера Катілов Олександр  

к.мед.н., доцент 

Кафедра дитячої пропедевтики 

Вінницький національний медичний університет 

 

Зупанець Катерина  

кандидат фармацевтичних наук, кафедра клінічної 

фармакології з фармацевтичною опікою Національного 

фармацевтичного університету  
 

14.  Програма заходу БПР https://skincare-steps.weblium.site/ 

 

Відкриття заходу, вітальне слово 

15.00-15.05 

 

15.05 - 16.35 

Принципи діагностики і лікування захворювань шкіри 

Катілов Олександр  

к.мед.н., доцент 

Кафедра дитячої пропедевтики 

Вінницький національний медичний університет 

 

16.35 - 17.20 

Хвороби шкіри і принципи лікування 

Зупанець Катерина  

кандидат фармацевтичних наук, кафедра клінічної 

фармакології з фармацевтичною опікою Національного 

фармацевтичного університету  

 

https://skincare-steps.weblium.site/


17.20-17.30 

Питання- відповіді. Закриття заходу 

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) 

 

 


