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КАРТКА ЗАХОДУ 

(фахова (тематична) школа) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
1. Назва заходу БПР АлергоКомпас:  

діагностикум 

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) 

сімейні лікарі, алергологи, дерматологи, 

інфекціоністи, бактеріологи, терапевти, 

педіатри, дитячі алергологи, стоматологи, 

оториноларингологи 

5. Вид заходу БПР Фахова школа 

6. Запланована кількість учасників 72 

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 03.09.2022 об 11:00 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Онлайн школа «АлергоКомпас: 

діагностикум» (doctorthinking.org) 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Богомолов Артемій Євгенійович 

Корицька Ірина Володимирівна 

David Halpin 

Гогунська Інна Володимирівна 

Шарікадзе Олена Вікторівна 

Кривопустова Марія Віталіївна 

13. Резюме лектора/тренера Богомолов Артемій Євгенійович -  

Доктор медичних наук, професор кафедри 

фтизіатрії з курсом клінічної імунології та 

алергології ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

Корицька Ірина Володимирівна - 

кандидат медичних наук, доцент курсу 

клінічної імунології та алергології ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова 

David Halpin - FRCP,FERS 

Consultant Physician and Honorary Associate 

Professor in Respiratory Medicine at the 

Royal Devon and Exeter Hospital, Exeter, UK 

Гогунська Інна Володимирівна - доктор 

медичних наук, заслужений лікар України, 

заступниця керівника Центру алергічних 

захворювань верхніх дихальних шляхів та 

вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. 

проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України» 

Шарікадзе Олена Вікторівна - доктор 
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медичних наук, доцент кафедри педіатрії 

№ 1 НУОЗ України імені П.Л.Шупика, 

алерголог клініки FXMED. 

Кривопустова Марія Віталіївна - лікар-

алерголог дитячий, член Європейської 

академії алергії та клінічної імунології. 

14. Програма заходу БПР  

11:00-11:30 «Перспективні напрямки діагностики та лікування алергічного 

риніту» – Богомолов Артемій, д.мед.н., проф. 

11:30-12:00 «Доступ до інгаляторів в країнах з низьким та середнім рівнем 

доходу» - David Halpin, FRCP,FERS, Consultant Physician and Honorary Associate 

Professor 

12:00-12:30 «Ефективність та безпека сублінгвальної імунотерапії у пацієнтів із 

сезонною алергією» - Шарікадзе Олена, д.мед.н. 

12:30-13:00 «Ведення пацієнтів з кропив’янкою. Огляд гайдлайну EAACI 2021 

року» – Гогунська Інна, д.мед.н., заслужений лікар України  

13:00-13:30 «Алергени домашніх тварин: чи завжди можлива елімінація?» – 

Кривопустова Марія, лікар-алерголог дитячий 

13:30 - 14:00 «Гіперчутливість до місцевих анестетиків» - Корицька Ірина, 

к.мед.н., доцент 

14:00 – 14:30 «Базисні принципи діагностики алергічного риніту та бронхіальної 

астми в практиці сімейного лікаря» - Богомолов Артемій, д.мед.н., проф. 

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 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 

Тестування 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


