
КАРТКА ЗАХОДУ
(семінар)

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Назва заходу БПР Мавпяча віспа -

нова загроза в Україні
2. Назва Провайдера (з Єдиного

державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань)

Українська асоціація клінічної
фармакології та фармакотерапії

3. Співорганізатори заходу doctorthinking.org
4. Цільова аудиторія (відповідно до

Номенклатури лікарських
спеціальностей)

Лікарі спеціальностей:
Акушерство і гінекологія
Анестезіологія
Вірусологія
Дезінфекційна справа
Дерматовенерологія
Дитяча дерматовенерологія
Дитячі інфекційні хвороби
Епідеміологія
Загальна практика - сімейна медицина
Імунологія
Інфекційні хвороби
Клінічна лабораторна діагностика
Медицина невідкладних станів
Мікробіологія і вірусологія
Неонатологія
Організація і управління охороною
здоров’я
Офтальмологія
Педіатрія
Проктологія
Стоматологія
Терапія
Урологія
Хірургія

5. Вид заходу БПР онлайн семінар
6. Запланована кількість учасників
7. Мета навчання Підвищення професійної орієнтованості

лікарів щодо актуальних  питань
протиепідемічного захисту від  віспи мавп
та алгоритм основних дій при виявленні
захворювання у людини на території
України

8. Метод / методи навчання Дистанційне навчання у режимі реального
часу

9. Кількість балів БПР 10
10.Дата заходу БПР 24.09.2022 об 11:00
11.Місце проведення заходу БПР

(повна адреса)
doctorthinking.org

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

Виноград Наталія Олексіївна
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13.Резюме лектора/тренера Виноград Наталія Олексіївна – доктор
медичних наук, професор, завідувач
кафедри епідеміології Львівського
національного медичного університету
імені Данила Галицького, головний
спеціаліст МОЗ України за спеціальністю
«Епідеміологія», експерт ВООЗ з
реагування на біологічні загрози, декан
Східноєвропейського відділення
Суперкурсу ВООЗ, член ЦМК МОЗ
України, член Оперативного штабу МОЗ
України

14.Програма заходу БПР
11:00-14:00 Виноград Наталія Олексіївна – Мавпяча віспа - нова загроза в Україні
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

Клінічна дискусія

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

2


