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КАРТКА ЗАХОДУ Cемінар 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
1. Назва заходу БПР «ERAS uptodate. Слідами 

ERAS2022 в Мадриді» 
2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

ГО «Українська асоціація клінічної 

фармакології та фармакотерапії» 

3. Співорганізатори заходу doctorthinking.org 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Лікарі-анестезіологи, хірурги, онкологи, 

реабілітологи, лікарі невідкладної допомоги 

5. Вид заходу БПР Семінар 

6. Запланована кількість учасників 500 

7. Мета навчання Підвищення професійної підготовки лікарів. 

Забезпечення безперервної післядипломної 

освіти 

8. Метод / методи навчання Дистанційне навчання у режимі реального 

часу 

9. Кількість балів БПР 10 балів БПР 

10. Дата заходу БПР 20.08.2022 о 10:00 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Online 

 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Лісний І.І.; Лукашенко А.В.; Ткаченко Р.О. 

Дмитрієв Д.В.; Загоруйко Ф.П.; Бурлака 

А.А.; Семкович Я.В.; Тарасенко С.О.; 

Строкань А.М.; Белка К.Ю.;  

13. Резюме лектора/тренера Лісний І.І – д. мед. н., професор кафедри 

хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії 

ПДО НМУ імені О.О. Богомольця, завідувач 

відділу анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного інституту Раку МОЗ України; 

Лукашенко А.В – д. мед. н., абдомінальний 

хірург 

Ткаченко Р.О. – лікар-анестезіолог, д. мед. н., 

професор кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика, 

президент асоціації акушерських 

анестезіологів,  

 
Дмитрієв Д.В. – д. мед. н., професор, керівник 

Центру лікування болю 

 
Загоруйко Ф.П. – Лікар-анестезіолог, 

Національний інститут раку 

 
Бурлака А.А. – хірург-онколог, старший 

науковий співробітник науково-дослідного 

відділення пухлин органів черевної 

порожнини 
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Семкович Я.В. – канд. мед. наук, доцент, 

дитячий, дорослий, військовий анестезіолог  

 
Тарасенко С.О. – Голова технічного 

секретаріату ААУ, кандидат мед.наук, 

асистент кафедри хірургії, анестезіології та 

інтенсивної терапії післядипломної освіти 

Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. 

Богомольця 

 

Строкань А.М – Доцент кафедри анестезіології 

та інтенсивної терапії НМАПО ім. Шупика, к. 

мед. н. 

 

Белка К.Ю. – К. мед. н., доцент, кафедри 

хірургії, анестезіології та ІТ ПДО НМУ ім. О. 

О. Богомольця 

 

 

14. Програма заходу БПР  
10:05-10:25  ERAS Uptodate 2022 з Мадріду.   
10:30-10:50  Хірургія шлунку з урахуванням протоколів ERAS 
10:55-11:20 Мультимодальна передопераційна підготовка в протоколі ERAS. Update 

Мадрид 2022 
11:25-11:45 Оптимізація періопераційного знеболювання у концепції ERAS; Uptodate 

2022 
11:50-12:10 ERAS в плановій абдомінальній хірургії в країнах із низьким та середнім 

доходом. Огляд нових рекомендацій. 
12:15-12:35   Хірургія печінки при метастатичному колоректальному раку з 

урахуванням протоколів ERAS 
12:40-13:00 Окремі аспекти реґіонарного знеболення у дітей в комплексі програми 

ERAS 
13:05-13:25  Особливості ERAS у урологічних пацієнтів з ожирінням. Польский 

досвід. 
13:30-13:50 Нутритивна терапія у програмі ERAS. Що нового в ERAS 2022Мадрид 
13:55-14:15 Інфекції пов’язані із наданням медичної допомоги, або те, що мінусує 

ERAS 
14:20-14:45 Безпека пацієнта у періопераційному періоді під час планових операцій у 

країнах середнього та низького доходу: огляд рекомендацій ERAS 2022 

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 

ні 
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17. Методи оцінювання набутих 

знань 

Тестування 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


