
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 Все про малюків: просто про складне.
Найкращі спільні рішення для здоров’я малюка
Неонатолог/педіатр VS дерматолог (частина 1)

Найбільш поширені проблеми шкіри у дітей від 0
до 3 років: як не пропустити важливе

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)

Усі лікарські спеціальності

5. Вид заходу БПР семінар
6. Запланована кількість учасників 2000
7. Мета навчання На семінарі ми розглянемо низку важливих питань.

Як розрізнити дійсні проблеми, які слід лікувати та
стани, які потрібно лише спостерігати?

В яких ситуаціях педіатр, сімейний повинен скерувати
дитину до дитячого дерматолога чи алерголога, чи до
цих двох спеціалістів зразу? Якщо так, то, хто саме
має  бути під наглядом цих спеціалістів?

Як завчасно виявити у дитини серйозну проблему та
як лікувати таких малюків? Які наслідки дитина буде
мати в майбутньому, чи це хронічні (тривалі)
захворювання, чи те, про що невдовзі всі забудуть?

Отже, в цьому вебінарі ми сподіваємо відповісти на
найбільш актуальні запитання.

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 27.01.2023
11.Місце проведення заходу БПР

(повна адреса)
онлайн

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

Костюк Олена
Людмила Дерев’янко
Інна Білоусова
Віта Петрова
Інна Гедеон
Євгенія Федорець
Антон Чорновол
Галина Безкоровайна



13.Резюме лектора/тренера Костюк Олена
к.мед.н., доцент кафедри неонатології
Національного університету охорони здоров'я
України імені П.Л. Шупика, лікар-неонатолог

Людмила Дерев’янко
(дерматолог), доцент кафедри дерматології КМУ
Інна Білоусова
дерматолог), доцент кафедри дерматології КМУ
Віта Петрова
дитячий дерматолог,  НДСЛ «Охматдит»
Інна Гедеон
дитячий дерматолог «Охматдит»
Євгенія Федорець
дитячий дерматолог, НДСЛ «Охматдит»
Антон Чорновол
к.м.н., лікар-дерматовенеролог

Галина Безкоровайна
кандидат медичний наук, лікар-дерматовенеролог,
дитячий дерматолог, керівник «Центр Здорової
шкіри»



14.Програма заходу БПР https://neonatology-school.weblium.site/
14:00 – 14:10 Відкриття. Вітальне слово.

Костюк Олена
к.мед.н., доцент кафедри неонатології Націон
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, лікар-
Людмила Дерев’янко
(дерматолог), доцент кафедри дерматології КМУ

14:10 – 14:40 Шкіра новонародженого: перехідні та особливі с
Костюк Олена
к.мед.н., доцент кафедри неонатології Націон
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, лікар-

14:40 – 15:10 Атопічний дерматит у дітей раннього віку
Людмила Дерев’янко
(дерматолог), доцент кафедри дерматології КМУ

15:10– 15:40 Себорейний та периоральний дерматит, акне у д
Інна Білоусова
дерматолог), доцент кафедри дерматології КМУ

15:40 – 16:10 Бактеріальні інфекції у дітей раннього віку
Віта Петрова
дитячий дерматолог,  НДСЛ «Охматдит»

16:10 – 16:40 Вірусні інфекції у дітей раннього віку
Інна Гедеон
дитячий дерматолог «Охматдит»

16:40 – 17:10

17:10– 17:30

17:30– 17:50

Мікози та дерматозоонози у дітей раннього віку
Євгенія Федорець
дитячий дерматолог, НДСЛ «Охматдит»

Запитання-відповіді

Базовий догляд за шкірою та особливості місцев
атопічному дерматиті у дітей
Антон Чорновол
к.м.н., лікар-дерматовенеролог

17:50– 18:10 Особливості ведення найбільш поширених захво
немовлят
Галина Безкоровайна
кандидат медичний наук, лікар-дерматовенеролог, 
керівник «Центр Здорової шкіри»

18:10 – 18:30 Запитання-відповіді

https://neonatology-school.weblium.site/


Завершення 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)


