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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР «Актуальні питання клінічної та профілактичної 

медицини: міждисциплінарні аспекти та інноваційні 

технології» 

2. Назва Провайдера (з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських формувань) 

Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» 

Державного управління справами 

(ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) 

3. Виконавець/виконавці 

заходу 

- 

4. Цільова аудиторія 

(відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, 

гастроентерологія, гематологія, ендокринологія, загальна 

практика-сімейна медицина, інтервенційна кардіологія, 

кардіологія, клінічна онкологія, медицина невідкладних 

станів, неврологія, нейрохірургія, нефрологія, організація 

і управління охороною здоров’я, ортопедія і 

травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

педіатрія, пульмонологія, ревматологія, судинна хірургія, 

терапія, урологія, фізична та реабілітаційна медицина, 

хірургія 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

за участю молодих вчених 

6. Запланована кількість 

учасників 

150 

7. Організаційний комітет Дячук Дмитро Дмитрович, директор ДНЦ «НПЦ ПКМ» 

ДУС, доктор медичних наук, академік НАМН України 

(голова організаційного комітету); 

Ященко Ю. Б., заступник директора з наукової роботи, 

доктор медичних наук, професор (заступник голови 

організаційного комітету); 

Міхалєв Кирило Олексійович, старший науковий 

співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, 

кандидат медичних наук (відповідальний за візування 

договорів та сертифікатів); 

Кравченко Анатолій Миколайович, завідувач наукового 

відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, 

доцент (відповідальний за моніторинг виконання 

резолюції наукового медичного форуму); 

Бойко Ігор Васильович, завідувач наукового відділу 

малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук 

(відповідальний за моніторинг виконання резолюції 

наукового медичного форуму); 
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Кондратюк Наталія Юріївна, в.о. завідувача наукового 

відділу організації медичної допомоги, кандидат 

медичних наук, доцент (відповідальна за моніторинг 

виконання резолюції наукового медичного форуму); 

Гришин Володимир Борисович, провідний редактор 

наукового відділу організації медичної допомоги 

(відповідальний за видання матеріалів наукового 

форуму) 

8. Резолюція заходу Науково-практична конференція за участю 

молодих вчених «Актуальні питання клінічної та 

профілактичної медицини: міждисциплінарні аспекти та 

інноваційні технології» (03 листопада 2022 року, м. Київ) 

буде присвячена розгляду проблемних питань у сферах 

клінічної та профілактичної медицини, зокрема за такими 

напрямами: 1) поліпшення надання медичної допомоги 

(діагностика, лікування) пацієнтам терапевтичного 

профілю, зокрема з хворобами систем кровообігу і 

травлення, ендокринною патологією; 2) поліпшення 

надання медичної допомоги (діагностика, лікування) 

пацієнтам хірургічного профілю (зокрема за такими 

напрямами, як акушерство та гінекологія, урологія, 

хірургія, отоларингологія, нейрохірургія, офтальмологія, 

судинна хірургія); 3) удосконалення періопераційного 

анестезіологічного менеджменту пацієнтів хірургічного 

профілю; 4) безперервне поліпшення якості надання 

медичної допомоги населенню; 5) організація та 

управління закладами охорони здоров’я; 6) досвід 

упровадження програм моніторингу за станом здоров’я 

пацієнтів відповідно до стратегії ризик-менеджменту 

неінфекційних захворювань; 7) особливості організації 

надання медичної допомоги населенню у період воєнного 

стану 

9. Мета заходу Представлення результатів дослідницької роботи, 

результатів аналізу існуючих медичних практик, 

узагальнення і поширення кращого досвіду, створення 

теоретичних і методичних умов для його впровадження 

10. Форма заходу Поєднання дистанційної та особистої участі 

11. Кількість балів БПР Стендова доповідь – 20 

Усна доповідь – 30 

Слухач – 5 

Стаття в іноземному виданні з імпакт-фактором – 30 

12. Дата заходу БПР 03 листопада 2022 року 

13. Місце проведення заходу 

БПР (повна адреса) 

ДНУ «НПЦ ПКМЦ ДУС 

вул. Верхня 5, м.Київ, Україна, 01014 

14. Прізвище, ім’я та по 

батькові доповідачів 

Дячук Дмитро Дмитрович 

Ященко Юрій Борисович 

Тодуров Борис Михайлович 

Жарінов Олег Йосипович 

Бабаджан Володимир Данилович 

Кравченко Анатолій Миколайович 

Нетяженко Василь Захарович 
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Бойко Ігор Васильович 

Черній Володимир Ілліч 

Квасніцький Микола Васильович 

Литвак Олена Олегівна 

Журавчак Андрій Зиновійович 

Гупало Юрій Миронович 

15. Резюме доповідачів Дячук Дмитро Дмитрович, академік НАМН України, 

д.мед.н., старший науковий співробітник, директор ДНУ 

«НПЦ ПКМ» ДУС 

Ященко Юрій Борисович, д.мед.н., професор, заступник 

директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з наукової роботи 

Тодуров Борис Михайлович, чл.-кор. НАМН України, 

д.мед.н., професор, генеральний директор ДУ «Інститут 

серця МОЗ України», завідувач кафедри кафедра 

кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та 

екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені 

П.Л. Шупика 

Жарінов Олег Йосипович, д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри функціональної діагностики НУОЗ України 

імені П.Л. Шупика 

Бабаджан Володимир Данилович, д.мед.н., професор, 

професор кафедри внутрішньої медицини №2 

Харківського національного медичного університету 

Кравченко Анатолій Миколайович, д.мед.н., доцент, 

завідувач наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ 

«НПЦ ПКМ» ДУС 

Нетяженко Василь Захарович, чл.-кор. НАМН України, 

д.мед.н., професор, головний науковий співробітник 

наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ 

ПКМ» ДУС, завідувач кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини №1 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця 

Бойко Ігор Васильович, д.мед.н., завідувач наукового 

відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

Черній Володимир Ілліч, чл.-кор. НАМН України, 

д.мед.н., професор, головний науковий співробітник 

наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ 

ПКМ» ДУС 

Квасніцький Микола Васильович, д.мед.н., професор, 

головний науковий співробітник наукового відділу 

малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

Литвак Олена Олегівна, д.мед.н., провідний науковий 

співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії 

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

Журавчак Андрій Зиновійович, к.мед.н., провідний 

науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної 

хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

Гупало Юрій Миронович, к.мед.н., провідний науковий 

співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії 

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

16. Програма заходу БПР 10.00-10.20. Відкриття конференції. 

10.20-12.00. Перше пленарне засідання 
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12.00-13.00. Перерва 

13.00-15.30. Друге пленарне засідання 

15.30-16.00. Прийняття резолюції. Закриття конференції 

Постерна сесія 

17. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до 

моменту реєстрації на 

даний захід (за потреби) 

- 

18. Код заходу БПР 

(Реєстраційний номер заходу 

БПР вноситься після 

присвоєння 

Адміністратором) 

- 

 


