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КАРТКА ЗАХОДУ 

(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними 

навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
1. Назва заходу БПР Актуальні питання  хірургіі у військовий 

час 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Одеський національний медичний 

університет 

(ОНМедУ) 

регістраційний номер1051 

Код ЄДРПОУ 02010801 

3. Співорганізатори заходу Одеський національний медичний 

університет 

Асоціація хірургів Одеської області 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Анестезіологи 

Дитячі анестезіологи 

Дитячі хірурги 

Судинні хірурги 

Хірурги 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 100 

7. Мета навчання Навчання та впровадження у практику 

нових 

підходів до організації роботи хірургічної 

служби та лівання паціентів в умовах війни 

8. Метод / методи навчання Лекційний матеріал 

9. Кількість балів БПР За участь - 5 балів 

За доповідь – 30 балів 

10. Дата заходу БПР 26.08.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

1. Грубник Володимир Володимирович. 

 2. Буднюк Олександр Олександрович. 

3.Осадчий Олександр Васильович. 

4. Тертишний Сергій Володимирович. 

5.  Кобза Ігор Іванович. Кобза Тарас  

Ігоревич. 

6. Станко Олександр Володимирович.  

7.  Койчев Євген Анатолійович. 

 

13. Резюме лектора/тренера 1. Грубник Володимир 

Володимирович, завідувач кафедри хірургії 

№1  ОНМедУ, д.мед.н., професор, член 

Європейської асоціації ендоскопічних 

хірургів, президент Асоціації хірургів 

Одеси, заслужений діяч науки і техніки 
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України, член Правління Європейської 

асоціації ендоскопічних хірургів (ЕАES).  

2. Буднюк Олександр Олександрович, 

завідувач кафедри анестезіології, 

інтенсивної терапії та медицини 

невідкладних станів ОНМедУ, доктор 

медичних наук, професор. 

3.Осадчий Олександр Васильович, лікар 

дитячий хірург вищої категорії, асистент 

кафедри дитячої хірургії ОНМедУ, 

головний позаштатний експерт ДОЗ за 

напрямком «дитяча хірургія». 

4. Тертишний Сергій Володимирович, 

к.мед.н., полковник м/с, лікар хірург-

травматолог вищої категорії  ВМКЦ ПР. 

 

5.  Кобза Ігор Іванович, д.мед.н., професор 

кафедри №2 Львівського національного 

медичного університету, Кобза Тарас  

Ігоревич, д.мед.н., асистент кафедри №2 

Львівського національного медичного 

університету. 

 

6. Станко Олександр Володимирович, 

завідуючий відділенням судинної хірургії 

Одеської обласної клінічної лікарні.  

 

7.  Койчев Євген Анатолійович, к.мед.н. 

асистент кафедри хірургії № 1 ОНМедУ. 

 

 

14. Програма заходу БПР 26.08.2022 м. Одеса,  

вул. Ак. Заболотного, 26 

15:00 Відкриття конференції 

Вступне слово організаційного комітета 

15:15. Пленарне засідання 

18:00 – Обговорення докладів, відповіді на 

запитання. 

18:20 Закриття конференції. Резолюція. 

Детальні запрошення, умови реєстрації та 

програма 

будуть оприлюднені на сайті ОНМедУ 

пізніше 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

Умови 70% і більш правильних відповідей 

на тести по доповідям 

16. Технічна підтримка (так/ні?). У  



3  

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 

Так. 

Конфлікту інтересів немає 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 

Он-лайн - тестування після закінчення 

заходу - 

google-forms 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься 

після присвоєння 

Адміністратором) 

 

 

 

 
 


