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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  «Організація розслідування нещасних 

випадків на робочому місці медичного 

працівника» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Громадська організація 

"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 

ЛІКАРІВ-ПРОФПАТОЛОГІВ ТА 

ЛІКАРІВ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ" 

3. Співорганізатори заходу - 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Загальна практика-сімейна медицина, 

терапія, кардіологія, хірургія, урологія, 

отоларингологія, офтальмологія, 

неврологія, акушерство і гінекологія, 

дерматовенерологія, професійна патологія, 

судово-медична експертиза, організація і 

управління охороною здоров’я, гігієна 

праці, інфекційні хвороби, загальна гігієна, 

медична психологія, психіатрія, 

токсикологія, психофізіологія, 

функціональна діагностика 

 

5. Вид заходу БПР Тематичне навчання - Майстер-клас 

6. Запланована кількість учасників 35 

7. Мета навчання -Поглибити рівень знань щодо  медико-

соціальної експертизи при професійних 

захворювань. 

 

-Подальше підвищення професійних знань за 

напрямком спеціальності «професійна 

патологія». 

 

- Оволодіння практичною компонентою щодо 

оформлення медичної документації при 

нещасному випадку на виробництві. 

 

-Комплексна підготовка з юридичної 

компетентності лікаря щодо забезпечення 

соціального захисту медичного працівника. 

 

8. Метод / методи навчання Теоретичний 

9. Кількість балів БПР 20 

10. Дата заходу БПР 20.12 – 21.12.2022 р. 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
М.Київ, вулиця Відпочинку,11 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 
Гречківська Наталія Володимирівна 

Гулько Степан Миколайович 

13. Резюме лектора/тренера Гречківська Наталія Володимирівна-

професор кафедри терапії, інфекційних 

хвороб та дерматовенерології Інституту 
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післядипломної освіти НМУ імені 

О.О.Богомольця, д.мед.н 

Гулько Степан Миколайович-доцент 

кафедри терапії, інфекційних хвороб та 

дерматовенерології Інституту 

післядипломної освіти НМУ імені 

О.О.Богомольця, к.мед.н 

 

14. Програма заходу БПР 20.12.2022р - Комплексна підготовка з 

юридичної компетентності лікаря щодо 

забезпечення експертизи при професійних 

захворюваннях. 

12-00  

а) Нормативно-правова база для 

забезпечення медико-соціальної 

експертизи при гострих професійних 

захворюваннях та нещасних випадків на 

виробництві (проф. Гречківська Н.В); 

14-00 

б)Порядок розслідування нещасних 

випадків на виробництві (Гречківська Н.В) 

 

21.12.2022 р – Порядок розслідування 

нещасних випадків на робочому місці 

медичного працівника. 
 12-00 

а) Алгоритм розслідування нещасних випадків 

під час виконання функціональних обов’язків 

(проф. Гулько С.М.) 

 14-00 

б) Розбір практичного кейсу хворого (проф. 

Гречківська Н.В.)              

 

 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

Для спеціальності професійна 

патологія: 

 -знання експертизи професійної 

придатності працівника до професії в умовах 

впливу шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників за результатами профілактичного 

медичного огляду. 

-оволодіти алгоритмом  оформлення медичної 

документації при нещасному випадку на 

виробництві 

- користування нормативними стандартами 

при встановлення стійкої втрати 

працездатності  при нещасних випадках на 

робочому місці медичного працівника 

                                  

Для лікарів всіх спеціальностей в межах 

програми: 

 Знання основних положень 



3  

нормативно-правової бази для 

забезпечення профілактики 

нещасних випадків на виробництві 

і  професійних захворюваннях. 

 Знання основних принців 

експертизи. 

 Знання вимог законодавства з 

питань соціального страхування 

при нещасних випадках на 

виробництві 

 

 

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) 

 

 


