
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 «Тріо вашої краси. Гінеколог, дерматолог та психолог
розкривають секрети здорової шкіри».

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»
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
1500

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:

● що таке Клімактерій, менопауза, менопаузальний
синдром, періоди менопаузального переходу

● симптоматика та діагностика менопаузи
● організація медичної допомоги пацієнткам з

менопаузальними порушеннями
● лікування менопаузи та спостереження за

результатами
● показання та протипоказання до призначення

гормонального лікування

● вікові та менопаузальні зміни стану шкіри та
волосся

● можливості та обмеження естетичної корекції
● значення правильного догляду для підтримки стану

шкіри
● що важливо обговорити гінекологу/сімейному

лікарю з пацієнткою в менопаузі для збереження
здоров’я шкіри та краси

● психологічний стан жінки
● як будувати комунікацію зі «складними»

пацієнтками
● лікарі - не виняток: як підтримати себе у власних

переживаннях щодо менопаузи 

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 07.04.2023
11.Місце проведення заходу БПР

(повна адреса)
онлайн

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

Ольга Римаренко
Анна Римаренко
Діана Багрій



13.Резюме лектора/тренера Ольга Римаренко
лікарка-дерматовенеролог зі стажем 20 років. Засновниця
Rymarenko.Clinic. Експерт та тренерка з лазерних та ін'єкційних
методів у естетичній медицині.

Анна Римаренко психологиня, надихаюча спікер, експерт з
комунікацій в естетичній медицині. Виконавча директорка
Rymarenko.Clinic

Діана Багрій лікарка акушер-гінеколог зі стажем 22 роки.
Заслужений лікар України, кандидат медичних наук. Керівник
Амбулаторії сімейної медицини «Юлія».

14. Програма заходу БПР
Адреса сайту:
https://trio-of-your-beauty.weblium.site/

Відкриття заходу, вітальне слово

15.00 - 15.05
Анна Римаренко

15.05 - 16.05
Менопауза, менопаузальний синдром, періоди
менопаузального переходу

Лекція-дискусія Діана Багрій і Анна Римаренко

16.05 - 17.05
Вікові та менопаузальні зміни стану шкіри та волосся
та психологічний стан жінки

Лекція-дискусія Ольга Римаренко і Анна Римаренко

17.05
Завершення заходу, 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

тестування

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

19.
20.
21.


