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

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПР XVІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС «ЛЮДИНА ТА
ЛІКИ» – УКРАЇНА З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

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

Громадська спілка «Українська асоціація
міждисциплінарної медицини » (далі - ГС «УАММ »)

3. Виконавець/виконавц
і заходу

Установи-співогранізатори
Міжнародний європейський університет, м. Київ, Україна
ГО «Україньська Акедемія Педіатрії – союз медичних
спеціальностей, м. Київ, Україна
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава,
Україна
Медичний університет ім. Марії Склодовської-Кюрі,
м.Варшава, Польща
Воєводська станція швидкої допомоги «Meditrans»,
м.Варшава, Польща

4. Цільова аудиторія
(відповідно до
Номенклатури лікарських
спеціальностей)

Для участі у конференції запрошуються головні
спеціалісти лікарі за фахом згідно Номенклатури в редакції
наказу МОЗ України № 1753 від 18.08.2021 р.

Акушерство і гінекологія

Алергологія

Бактеріологія

Вірусологія

Гастроентерологія

Гематологія

Генетика лабораторна

Генетика медична

Гігієна дітей та підлітків

Гігієна праці

Гігієна харчування

1Дезінфекційна справа

Дерматовенерологія

Дитяча алергологія

Дитяча гастроентерологія

Дитяча гематологія
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Дитяча гематологія-онкологія

Дитяча гінекологія

Дитяча дерматовенерологія

Дитяча ендокринологія

Дитяча імунологія

Дитяча неврологія

Дитяча отоларингологія

Дитяча психіатрія

Дитяча пульмонологія

Дитяча ревматологія

Дитяча стоматологія

Дитяча урологія

Дитяча фтизіатрія

Дитяча хірургія

Дитячі інфекційні хвороби

Дієтологія

Ендокринологія

Епідеміологія

Загальна гігієна

Загальна практика - сімейна медицина

Імунологія

Інфекційні хвороби

Кардіологія

Лабораторна імунологія

Медицина невідкладних станів

Медична психологія

Мікробіологія і вірусологія

Народна і нетрадиційна медицина

Неврологія

Неонатологія

Організація і управління охороною здоров’я

Отоларингологія

Педіатрія

Психотерапія
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Психофізіологія

Пульмонологія

Ревматологія

Стоматологія

Судинна хірургія

Терапевтична стоматологія

Терапія

Фізична та реабілітаційна медицина

5. Вид заходу БПР Конгрес

6. Запланована кількість
учасників

1500

7. Організаційний
комітет

професор Світлана Іванівна Доан, д.м.н., проректор з
науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
Міжнародного Європейського університету
професор Ігор Миколайович Скрипник, д.м.н., проректор з
науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти,
завідувач кафедрою внутрішніх хвороб та медицини
невідкладних станів факультету післядипломної освіти
ВДУЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.
Полтава
доцент, Алла Наволокіна, доктор філософії, перший
проректор Міжнародного Європейського університету м.
Київ, Україна
доцент, Лукаш Шарпак кандидат наук, MBA, винахідник,
член групи розробників апарату штучної вентиляції легень
RespiSave. Медичний університет імені Марії
Склодовської-Кюрі, м. Варшава
Кароль Бєльський, Воєводська станція швидкої допомоги
«Meditrans», м. Варшава
Арунас Валіуліс, професор Вільнюського університету,
медичного факультету, Інституту клінічної медицини,
клініки дитячих захворювань та Інституту з наук про
здоров’я департаменту охорони здоров’я м. Вільнюс

Головні члени пленарної сесії Конгресу:
Ігор Миколайович Скрипник (м. Полтава)
д.м.н., професорк, проректор з науково-педагогічної
роботи та післядипломної освіти
завідувач кафедрою внутрішніх хвороб та медицини
невідкладних станів факультету післядипломної освіти
«Полтавський Державний Медичний Університет» м.
Полтава
Ольга Анатоліївна Голубовська (м. Київ)
д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри інфекційних
захворювань Національний медичний університет імені
О.О.Богомольця, Заслужений лікар України
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Світлана Іванівна Доан (м. Київ)
д.м.н., професорка, проректор з науково-педагогічної
роботи та післядипломної освіти Міжнародного
Європейського університету
Валентина Іванівна Величко (м. Одеса)
д.м.н., професорка, завідувач кафедри сімейної медицини
Одеського національного
медичного університету, директорка КНП «Дитячий
консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.
Резніка» Одеської
міської ради, голова асоціації сімейної медицини Одеського
регіону

8. Резолюція заходу XVІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС
«ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» – УКРАЇНА З МІЖНАРОДНОЮ

УЧАСТЮ
(проект резолюції)

Учасники Конгресу зазначають, що в умовах глобалізації
науки і практики сучасної охорони здоров'я, ідеї
співробітництва та передача знань про здоров’я пацієнта,
стають найважливішим внеском у збереження та зміцнення
здоров'я кожної людина.
Керуючись цим, учасники Конгресу вважають за необхідне:
а) виконувати послідовні дії, спрямовані на обмін знаннями
між провідними фахівцями України та Європи щодо
останніх досягнень у діагностиці та лікуванні різних
хвороб;
б) підтримувати зусилля щодо формування фахового
майданчика для обговорення між експертами з розвинених
країн і країн, що розвиваються стосовно забезпечення
здоров’я кожної людини суспільства;
в) продовжувати здійснення заходів, спрямованих на
підвищення загальнолюдських стандартів первинної та
вторинної допомоги через діалог і передачу знань про
останні досягнення в діагностиці, лікуванні та тактиці
ведення пацієнта;
г) організувати взаємодію між спеціалістами країн світу для
надання допомоги у лікуванні осіб з України під час війни;
д) активізувати роль медичних асоціацій та громадських
професійних асоціацій у просуванні міжнародних
стандартів діагностики та лікування різних хвороб, а також
у підвищенні кваліфікації лікарів шляхом співпраці з
провідними світовими університетами та науковими
школами, що дозволяє удосконалити якість професійної
освіти та інтегрувати результати наукових досліджень у
лікарську практику;
е) докладати зусиль для активізації профілактичної роботи,
зокрема розвитку програми навчання пацієнтів;
є) сприяти забезпеченню якісної безперервної медичної
освіти лікарів та середнього медичного персоналу шляхом
організації і проведення online семінарів, тренінгів,
науково-практичних конференцій з метою дистанційного
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безперервного навчання;
ж) сприяти організації стажувань молодих спеціалістів та
професорсько-викладацького складу університетів в країнах
Євросоюзу;
з) надати наукове обґрунтування впровадженню
міжнародних стандартів надання медичної допомоги з
використанням сучасних методів діагностики і лікування;
и) працювати над формуванням міждисциплінарної
взаємодії для роботи всіх зацікавлених спеціалістів та
організацій по підвищенню компетентності, рівня освіти
професійного розвитку;
визначити такі пріоритетні проблеми в системі охорони

здоров’я дітей:
і) запроваджувати сучасні вірусологічні та мікробіологічні

дослідження з метою визначення факторів, що можуть
становити загрозу здоров’ю дитини, а також сприяти
ранньому виявленню інфекційних захворювань;

ї) розробляти сучасні протоколи лікування дітей з
метаболічними захворюваннями, враховуючи
міждисциплінарні комунікації у сфері діагностики та
лікування метаболічних порушень у дітей з 1-го року життя;
й) сприяти мультидисциплінарному принципу в діагностиці

та лікуванні рідкісних захворювань;
к) забезпечити впровадження національних програм,

клінічних протоколів та настанов у педіатрії;
л) удосконалити моніторинг індикаторів стану здоров’я

дітей для  досягнення цілей сталого розвитку;
м) проводити комунікаційні кампанії з різних аспектів

формування здорового способу життя і мотивації дітей до
такого способу життя;

н) розробляти та запроваджувати методи генетичного
скринінгу метаболічних захворювань у новонароджених;
о) сприяти організації спостереження за станом дітей з
України, які хворі на різноманітні дитячі захворювання

9. Мета заходу Метою Конгресу – підвищення якості надання медичної
допомоги, підготовки фахівців, здатних розв’язувати
комплексні проблеми, створення нових цілісних знань,
професійних практик шляхом здобуття нових
компетентностей, що дає можливість підвищення
професійної та дослідницької діяльності, посилення
профілактичної спрямованості на збереження і покращення
здоров’я та якості життя пацієнта. А також об’єднання
провідних вчених, дослідників і практикуючих лікарів для
обміну досвідом та результатами інноваційних методів і
технологій у медичній практиці, обговорення практичних
алгоритмів для вирішення складних клінічних завдань у
сфері охорони здоров’я.

10. Форма заходу дистанційна

11. Кількість балів БПР 20 балів - учасник;
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20 балів – стендова доповідь;
30 балів – усна доповідь.

12. Дата заходу БПР 24-25.03.2023 року

13. Місце проведення
заходу БПР (повна адреса)

вул. С. Петлюри 13/135, м. Київ, Україна
Нієжавська, 19, 61-021 м. Познань, Польща

14. Прізвище, ім’я та по
батькові доповідачів

Ігор Миколайович Скрипник (м. Полтава)
Ольга Анатоліївна Голубовська (м. Київ)
Світлана Іванівна Доан (м. Київ)
Валентина Іванівна Величко (м. Одеса)
Арунас Валиуліс (м. Вільнюс)
Олександра Юріївна Філіпова (м. Дніпро)
Олена Михайлівна Бака (м. Київ)
Валерій Аркадійович Потабашній (м. Дніпро)
Любов Костянтинівна Соколова (м. Київ)
Галина Безкоровайна (м. Тернопіль)
Мар’яна Миколаївна Селюк (м. Київ)
Олег Швець (м. Київ)
Олена Олександрівна Карпенко (м. Київ)
Світлана Геннадіївна Бліндарук (м. Київ)
Вадим Іванович Пашковський (м. Дніпро)
Наталія Юріївна Осовська (м. Вінниця)
Павло Олегович Колесник (м. Ужгород)
Денис Михайлович Свірський (м. Київ)
Андрій Вікторович Тимченко (м. Київ)
Юрій Володимирович Гавриленко (м. Київ)
Наталія Миколаївна Юнакова (Київ)
Леонід Дубей (м. Львів)
Сігіта Бурокієне (Вільнюс, Литва)
Едіта Полузіоровіене, (Вільнюс, Литва)
Наталія Галіяш (м. Тернопіль)
Рута Мачуліте (Вільнюс, Литва)
Софія Левенець (м. Тернопіль)
Олена Костюк (м.Київ)
Світлана Никитюк (м. Тернопіль)
Дмитро Олександрович Степанський (м. Дніпро)
Геннадій Леженко (м. Запоріжжя)
Ярина Євгеніївна Бойко (м. Львів)

15. Резюме доповідачів Ігор Миколайович Скрипник (м. Полтава)
д.м.н., професорк, проректор з науково-педагогічної роботи
та післядипломної освіти
завідувач кафедрою внутрішніх хвороб та медицини
невідкладних станів факультету післядипломної освіти
«Полтавський Державний Медичний Університет» м.
Полтава
Ольга Анатоліївна Голубовська (м. Київ)
д.м.н., професорка, завідувачка кафедри інфекційних
захворювань Національний медичний університет імені
О.О.Богомольця, Заслужений лікар України
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Світлана Іванівна Доан (м. Київ)
д.м.н., професорка, проректор з науково-педагогічної
роботи та післядипломної освіти Міжнародного
Європейського університету
Валентина Іванівна Величко (м. Одеса)
д.м.н., професорка, завідувач кафедри сімейної медицини
Одеського національного
медичного університету, директорка КНП «Дитячий
консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.
Резніка» Одеської міської ради, голова асоціації сімейної
медицини Одеського регіону
проф. Арунас Валиуліс (м. Вільнюс, Литва)
керівник Центру загальної педіатрії Клініки дитячих
хвороб Інституту клінічної медицини Медичного
факультету Вільнюського університету, Член виконавчого
комітету Європейської академії педіатрії (EAP/UEMS-SP),
Президент Литовського дитячого респіраторного
товариства
проф. Леонід Дубей (м. Львів, Україна)
д.м.н., професор кафедри педіатрії і неонатології
факультету післядипломної освіти Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького, експерт МОЗ за спеціальністю «Педіатрія,
Дитяча гематологія, Дитяча онкологія», президент ГО
«Українська Академія Педіатрії – Союз Медичних
Спеціальностей»
Олександра Юріївна Філіпова (м. Дніпро)
д.м.н. професор кафедри внутрішньої медицини №2 та
фтизіатрії Дніпропетровського державного медичного
університету,
член Українського та Європейського Клубу панкреатологів
Олена Михайлівна Бака (м. Київ)
заслужений лікар, науковий співробітник відділу
діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ
ЦІМТ НАН України, завідувачка гастроентерологічним
відділенням, лікар гастроентеролог
Валерій Аркадійович Потабашній (м. Дніпро)
д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та
сімейної медицини ФПО Дніпровський державний
медичний університет
Олег Швець (м. Київ)
Асоціація дієтологів України
Любов Костянтинівна Соколова (м. Київ)
д. м. н., лікар ендокринолог вищої категорії, старший
науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну
речовин ім. В.П. Комісаренка
Національної академії медичних наук України
Галина Безкоровайна (м. Тернопіль)
к.м.н, лікар-дерматовенеролог, дитячий дерматолог, член
Української асоціації лікарів-дерматовенерологів,
Української асоціації дерматоскопії шкіри
Мар’яна Миколаївна Селюк (м. Київ)
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к.м.н, професорка кафедри терапії Української
військово-медичної академії

Олена Олександрівна Карпенко
к.м.н., доцент, лікар-терапевт-ревматолог МЦ ОК-клінік
Світлана Геннадіївна Бліндарук (м. Київ)
асистент кафедри клінічних дисциплін МЄУ, невролог
вищої категорії, психотерапевт МЦ "Гармонія здоров’я
Вадим Іванович Пашковський (м. Дніпро)
лікар невролог, завідувач відділенням неврології №1, КП
«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені
І.І.Мечникова
Наталія Юріївна Осовська (м. Вінниця)
д.м.н., професорка, завідувачка кафедри терапевтичних
дисциплін та сімейної медицини післядипломної освіти,
Вінницький національний медичний університет імені
М.І.Пирогова
Павло Олегович Колесник (м. Ужгород)
к. м.н., доцент, завідувач кафедри сімейної медицини і
амбулаторної допомоги медичного факультету №2,
Ужгородський національний університет, директор
Навчально- наукового тренінгового Центру сімейної
медицині і долікарської допомоги, сімейний лікар вищої
категорії
Денис Михайлович Свірський (м. Київ)
науковий співробітник ДУ «Інститут невідкладної і
відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМН України», судинний
хірург вищої категорії, флеболог, клініка «Деніс»
Андрій Вікторович Тимченко (м. Київ)
лікар невролог Київського обласного центру ментального
здоров’я
Юрій Володимирович Гавриленко (м. Київ)
д.м.н., професор кафедри дитячої оториноларингології,
аудіології та фоніатрії Національного університету охорони
здоров’я України імені П.Л.Шупика
Наталія Миколаївна Юнакова (м. Київ)
к.м.н., доцент кафедри стоматології Національного
університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Сігіта Бурокієне (Вільнюс, Литва)
доцентка Клініки дитячих хвороб, Інститут клінічної
медицини, медичний факультет Вільнюського
університету, лікарня Вільнюського університету Santaros
Clinics
Едіта Полузіоровіене, (Вільнюс, Литва)
Клініка дитячих хвороб, Інститут клінічної медицини,
медичний факультет Вільнюського університету
Наталія Галіяш (м. Тернопіль)
к.м.н .доцентка кафедри педіатрії № 2 Тернопільського
національного медичного університету імені І. Я.
Горбачевського
Рута Мачуліте (Вільнюс, Литва)
Лікарня Вільнюського університету Santaros Clinics,
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медичний факультет Вільнюського університету, Інститут
клінічної медицини, Клініка гастроентерології,
нефроурології та хірургії
Софія Левенець (м. Тернопіль)
к.м.н., доцентка кафедри дитячих хвороб з дитячою
хірургією Тернопільського національного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського
Олена Костюк (м.Київ)
к.м.н., доцентка кафедри неонатології Національного
університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика,
лікар-неонатолог
Світлана Никитюк (м. Тернопіль)
к.м.н. доцентка кафедри дитячих хвороб з дитячою
хірургією Тернопільського національного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського
Дмитро Олександрович Степанський (м. Дніпро)
д.м.н., професор, завідувач кафедри мікробіології,
вірусології, імунології та епідеміології ДЗ "Дніпровський
державний медичний університет",
Амбасадор американської спілки мікробіологів в Україні
Геннадій Леженко (м. Запоріжжя)
д.м.н., професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії
Запорізького державного медичного університету
Ярина Євгеніївна Бойко (м. Львів)
д.м.н., професор кафедри клінічної імунології та
алергології Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького

16. Програма заходу БПР в процесі формування

https://chil-congress.com/
17. Опис вимог рівня
знань, володіння темою,
навичок, досвіду учасників
до моменту реєстрації на
даний захід (за потреби)

-

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

-
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