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Акредитація заходу
Цей захід заплановано та буде проведено відповідно до вимог та стандартів
Акредитаційної Ради з Безперервної Медичної Освіти США (ACCME) у рамках
співпраці Siyemi Learning та Групи компаній МедЕксперт. Siyemi Learning акре
дитована ACCME організовувати та проводити освітні заходи на міжнародному
рівні в рамках безперервної медичної освіти. Siyemi Learning має повноваження присвоїти
освітньому заходу кредити 2 AMA PRA Category 1 CreditsТМ. Учасники семінару отримають
таку кількість міжнародних кредитів, яка відповідає часу їхньої участі у заході (1 година =
1 кредит).
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навчальний семінар у форматі телемосту

«Імплементація міжнародних протоколів
у педіатричну практику»

Як отримати міжнародні кредити
Щоб отримати свої кредити, ви повинні взяти участь у заході протягом 2 годин та заповнити
форму оцінки. Обміняйте заповнену форму оцінки в кінці семінару на свій сертифікат на стійці
реєстрації.

18 жовтня 2018 р.
м. Київ, м. Київ, вул. Антоновича, 52, Конференцхол «Депо» (метро «Олімпійська»);
м.Черкаси, вул. Фрунзе, 145, готель «Апельсин», 6й поверх;
м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79а, Кропивницька торговопромислова палата, 2й поверх;
м. Чернігів, вул. Пирогова, 16, Чернігівська дитяча обласна клінічна лікарня

08.30  08.50 — Ранкова кава, реєстрація учасників семінару
Українські лікарі вперше отримають сертифікат
з міжнародними кредитами
Акредитаційна Рада з Безперервної Медичної Освіти (Accreditation Council for Continuing
Medical Education — ACCME, США) створена Американською Медичною Асоціацією для роз
робки та впровадження стандартів якості безперервної медичної освіти (БМО), яка викори
стовується для підвищення компетенції лікарів та застосування здобутих ними знань для
поліпшення якості медичної допомоги пацієнтам.
Для проведення навчальних заходів відповідно до стандартів ACCME та присвоєння ліка
рям міжнародних кредитів AMA PRA Category 1 Credit™ Американської Медичної Асоціації
АССМЕ надає повноваження тільки акредитованим нею організаціям (провайдерам), що
працюють у системі БМО, як в США, так і в інших країнах.
Сьогодні кредити, отримані в рамках заходів безперервної медичної освіти, акредитова
них ACCME, зараховуються в США, Європі та Канаді і, з прийняттям Положення
«Про систему безперервного професійного розвитку медичних працівників», будуть зарахо
вуватись в Україні.
Вперше в Україні у результаті співпраці акредитованого ACCME провайдера безперервної
медичної освіти Siyemi Learning* (Велика Британія) та Групи компаній МедЕксперт реалізо
вано можливість проводити освітні заходи за стандартами ACCME і надавати спеціалістам
сертифікати міжнародного зразка з АМА PRA Category 1 CreditsTM.

08.50  09.00 — Привітальні слова
09.00  09.10 — Безперервна медична освіта та безперервний професійний розвиток
фахівців галузі охорони здоров'я
Вдовиченко Ю.П.
09.10  09.20 — Стан інфекційної захворюваності та охоплення щепленням дітей України
Бережний В.В.
9.25  10.15

— Сучасні підходи до профілактики і лікування рекурентних респіраторних
захворювань у дітей та підлітків
Бекетова Г.В.

10.20  10.35 — Підходи до лікування грипу та ГРВІ у дітей
Крамарьов С.О.
10.40  11.00 — Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей та підлітків
Бекетова Г.В.
11.05  11.20 — Гострий риносинусит. Імплементація кращих доказових даних
у педіатричну практику України
Попович В. І.
11.20  11.45 — Ацетонемічні стани у дітей. Майстер/клас
Бекетова Г.В.
11.45  12.05 — Стан гепатобіліарної системи у дітей з атопічним дерматитом
Шадрін О.Г.
12.05  12.20 — Гельмінтози: міфи і реальність (Підключення)
Бодня К.І.

навчальний семінар у форматі телемосту

12.25  12.40 — Особливості лікування ГРВІ у пацієнтів
з алергічною патологією (Підключення)
Гогунська І.В.

«Імплементація міжнародних протоколів
у педіатричну практику»

12.40  12.55 — Труднощі імплементації міжнародних стандартів
антипіретичної терапії у дітей
Марушко Ю.В.
12.55  13.10 — Розлади аутистичного спектра у дітей раннього віку:
труднощі діагностики та перспективи в лікуванні
Кирилова Л.Г.
13.10  13.25 — ГРВІ у дітей: чи є сенс у призначенні противірусної терапії
Маменко М.Є.
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13.30 / 14.00 — Фуршет

Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного
факультету НМАПО імені П.Л. Шупика
Бережний Вячеслав Володимирович, доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії
№2 НМАПО імені П.Л. Шупика
Бекетова Галина Володимирівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри дитячих
і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика

Аудиторія: педіатри, неонатологи, сімейні лікарі
Цілі навчання
У результаті цієї освітньої діяльності учасники зможуть:
— Краще орієнтуватися у проблематиці, представленій на лекціях
— Застосовувати дані на практиці
— Підвищити свою компетенцію
— Передати досвід колегам
— Надавати більш ефективну допомогу пацієнтам

Гогунська Інна Володимирівна, доктор мед. наук, заслужений лікар України, лауреат
Державної премії України у галузі науки і техніки, заступник керівника Центру
алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут
отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України», міжнародний
бізнестренер тренінгової компанії «ASK»

med1expert.com.ua
Лекції, акредитовані credit units
Курс триватиме 2 години

Шадрін Олег Геннадійович, доктор мед. наук, професор, керівник відділення
проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ
«ІПАГ НАМН України»

14.00  15.00 — Гострі респіраторні інфекції у дітей: раціональна тактика
антибіотикотерапії
Маменко М.Є.

Кирилова Людмила Григорівна, доктор мед. наук, професор, науковий керівник
відділення дитячої психоневрології ДУ «ІПАГ НАМН України»

15.00  16.00 — Помилки, які допускають лікарі, при вакцинації в Україні
Лапій Ф.І.

Бодня Катерина Ігорівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри медичної
паразитології та тропічних хвороб ХМАПО, заслужений діяч науки та техніки

16.00

Попович Василь Іванович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри
оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї ІФНМУ, голова
експертної групи МОЗ України за напрямом «Оториноларингологія. Дитяча
оториноларингологія. Сурдологія»
Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор,
зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
Марушко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, професор,
зав. кафедри педіатрії інституту післядипломної освіти
НМУ імені О.О. Богомольця

— Закінчення семінару, видача сертифікатів

Інформація про лекторів та комерційний інтерес
Маменко Марина Євгеніївна, доктор мед. наук, професор, декан педіатричного
факультету НМАПО імені П.Л. Шупика
Комерційний інтерес відсутній
Лапій Федір Іванович, кандидат мед. наук, доцент кафедри дитячих інфекційних
хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика
Комерційний інтерес відсутній
Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу

