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КАРТКА ЗАХОДУ 

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

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ: 

«ВИРОБНИЧИ ВИКЛИКИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ» 

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. Виконавець/виконавці заходу Гречківська Наталія Володимирівна 

Сова Сергій Геннадійович 

Алексійчук Олександр Юрійович 

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 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 100 

7. Організаційний комітет Гречківська Наталія Володимирівна 

Сова Сергій Геннадійович 

Алексійчук Олександр Юрійович 

8. Резолюція заходу Затвердження листа-звернення до Кабінету 

міністрів України щодо затвердження 

Порядку надання спеціалізованної 

(профпатологічної) допомоги працюючому 

населенню в Україні 

9. Мета заходу 1. Висвітлити проблематику питання 

професійної патології в Україні. 

 

2. Розглянути пропозиції щодо покращення 

якості надання спеціалізованою 

профпатологічної допомоги. 

 

3. Прийняти стратегію розвитку медичного 

забезпечення працівників в Україні. 

 

4. З урахуванням викликів сучасності, 

розглянути стратегію розвитку 

післядипломної освіти лікарів за напрямком 

«Професійна патологія». 
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10. Форма заходу Онлайн (дистанційно), платформа Zoom 

11. Кількість балів БПР 10 (по 5 балів за кожен день участі) 

12. Дата заходу БПР 14.12.2022 – 15.12.2022 

13. Місце проведення заходу БПР 

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

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 
Гречківська Наталія Володимирівна 

Завгородній Ігор Володимирович 

Торос Наталія Антонівна 

Рудометкіна Ірина Володимирівна 

Боровик Ігор Григорович 

Ігнатьєв Олександр Михайлович 

Малащук Наталія Олександрівна 

Тарасенко Євгеній Леонідович . 

Ященко Андрій Борисович 

Кононова Ірина Георгіївна 

Савич Олександр Петрович 

Панюта Олексій Іванович 

Хаустова Олена Олександрівна 

Сова Сергій Генадійович 

Егорова Тетяна Андріївна 

Леонов Юрій Іванович 

15. Резюме доповідачів Гречківська Н.В., головний експерт з 

профпатології ДОЗ м.Києва, д.мед.н., 

професор   ІПО НМУ імені 

О.О.Богомольця. 

 

Завгородній Ігор Володимирович 
д.мед.н., професор, академік Національної 

академії наук вищої освіти України. 

Директор навчально-наукового інституту 

якості освіти ХНМУ. 

 

 

Торос Н.А., директор з охорони праці та 

промислової безпеки ПРАТ «Полтавський 

гірничо-збагачувальний комбінат». 

 

Рудометкіна І.В., головний лікар МСЧ 

ПРАТ «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат». 

 

Боровик І.Г., доцент кафедри гігієни, 

епідеміології і професійних хвороб; к. 

мед.н., Харківська медична академія 

післядипломної освіти. 

 

Ігнатьєв О.М., зав. кафедрою 

профпатології та функціональної 

діагностики, д.мед.н., Одеський 

національний медичний університет. 
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Малащук Н.О., головний лікар МЦ АТ 

«Одеський припортовий завод». 

 

Тарасенко Е.Л., заступник з експертизи 

тимчасової непрацездатності 

Університецької клініки Національного 

медичного університету, лікар-

невропатолог.  

 

Ященко А.Б., к.мед.н., зав.клінічним 

відділом ДУ «УКРНДІПРОММЕД». 

 

Кононова І.Г., учений секретар ДУ 

«Інститут епідеміології та інфекційних 

хворобі м. Л.В.Громашевського НАМН 

України». 

                                 

Савич О.П.,  д.екон.н., професор  

Міжнародного інституту бізнесу.  

 

Панюта О.І., к.мед.н., доцент Одеський 

національний медичний університет. 

 

Хаустова О.О., лікар-психіатр, д.мед.н., 

Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця.  

 

Сова С.Г., лікар-профпатолог. д.мед.н., 

професор, Національний медичний 

університет імені О.О.Богомольця.  

 

Егорова Т.А., головний експерт з 

інфекційних хвороб ДОЗ м.Києва, к.мед.н., 

завідуча інфекційним відділенням КНП 

«КМКЛ-5». 

 

Леонов Ю.І., науковий співробітник ДУ 

«Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва 

НАМН України» 

16. Програма заходу БПР 14.12.2022 р. 

1. 12-00 «Стратегія розвитку 

спеціалізованої (профпатологічної) 

допомоги працюючому населенню 

України». Доповідач: Гречківська Н.В, 

головний експерт з профпатології ДОЗ 

м.Києва, д.мед.н., професор   ІПО НМУ 

імені О.О.Богомольця. 

2. 12-30 «Сучасний підхід роботодавців 

щодо забезпечення професійного 

здоров’я працівників». Доповідач: Торос 

Н.А., директор з охорони праці та 

промислової безпеки ПРАТ «Полтавський 
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гірничо-збагачувальний комбінат». 

3. 13-00 «Медико-санітарна частина як 

структурний підрозділ підприємства: 

досвіт і перспективи розвитку». 

Доповідач: Рудометкіна І.В., головний 

лікар МСЧ ПРАТ «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат». 

4. 13-30 «Складнощі медичного 

обстеження працівників щодо 

виконання робіт підвищеної небезпеки в 

умовах воєнного часу». Доповідач: 

Боровик І.Г., доцент кафедри гігієни, 

епідеміології і професійних хвороб; к. 

мед.н., Харківська медична академія 

післядипломної освіти. 

5. 14-00«Особливості профпатологічної 

допомоги плавскладу торгівельного 

флоту під час бойових дій». Доповідач: 

Ігнатьєв О.М. зав. кафедрою профпатології 

та функціональної діагностики, д.мед.н., 

Одеський національний медичний 

університет. 

6 .14-30 «Медико-санітарна допомога 

працівникам Одеського припортового 

заводу». Доповідач: Малащук Н.О., 

головний лікар МЦ АТ «Одеський 

припортовий завод». 

7. 15-30 «Університецька клініка в 

період воєнного часу». Доповідач: 

Тарасенко Е.Л., заступник з експертизи 

тимчасової непрацездатності 

Університецька клініка Національного 

медичного університету 

ім.О.О.Богомольця, лікар-невропатолог.  

8. 16-00 «Професійна  захворюваність в 

гірничо-металургійній галузі в 2021-

2022 році та особливості діагностики 

професійних хвороб у військовий час». 

Доповідач: Ященко А.Б., к.мед.н., 

зав.клінічним відділом ДУ 

«УКРНДІПРОММЕД». 

9. 17-00 «Проблеми забезпечення 

наукових досліджень в умовах воєнного 

часу» Доповідач: Кононова І.Г., учений 

секретар ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хворобі м. 

Л.В.Громашевського НАМН України». 

 

15.12.2022 р. 

1. 12-00.«Розробка стратегії розвитку 

післядипломної медичної освіти в 

умовах сучасних викликів». Доповідач: 
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Гречківська Н.В, головний експерт з 

профпатології ДОЗ м.Києва, д.мед.н., 

професор Національний медичний 

університет імені О.О.Богомольця.  

2. 12-30 «Маркетинг медичного закладу 

у воєнний час». Доповідач: Савич О.П.  

д.екон.н., професор  Міжнародного 

інституту бізнесу.  

3.13-00 «Наукові інтереси-професійне 

вигорання робітників соціально-

значущих професій» Доповідач: 

Завгородній Ігор Володимирович, д.мед.н., 

професор, академік Національної академії 

наук вищої освіти України. 

4. 13-30 «Стан і перспективи розвитку 

медичної допомоги працівникам флоту і 

морегосподарського комплексу» 

Доповідач: Панюта О.І., к.мед.н., доцент 

Одеський національний медичний 

університет. 

5. 14-00 «Професійна компетентність та 

комунікативні навички в профілактиці 

синдрома вигорання медичних 

працівників» Доповідач: Хаустова О.О., 

лікар-психіатр, д.мед.н., Національний 

медичний університет імені 

О.О.Богомольця.  

6. 14-30 «Виклики сьогодення: сучасний 

діагноз в професійній патології (на 

прикладі периартикулярних уражень 

плечового суглобу)» Доповідач: Сова 

С.Г., лікар-профпатолог. д.мед.н., 

професор, Національний медичний 

університет імені О.О.Богомольця.  

7. 15-00 «Актуальні питання 

імунопрофілактики медичних 

працівників» Доповідач: Егорова Т.А., 

головний експерт з інфекційних хвороб 

ДОЗ м.Києва, к.мед.н., завідуча 

інфекційним відділенням КНП «КМКЛ-5». 

8. 16-00 «Використання монохромних 

світлодіодових джерел УФ-

випромінення для знезараження повітря 

та робочих поверхонь у медичних 

закладах». Доповідач: Леонов Ю.І., 

науковий співробітник ДУ «Інститут 

медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН 

України» 

9. 16-30 Затвердження листа-звернення 

до Кабінету міністрів України щодо 

затвердження Порядку надання 

спеціалізованної (профпатологічної) 
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допомоги працюючому населенню в 

Україні. Доповідач: Гречківська Н.В, 

головний експерт з профпатології ДОЗ 

м.Києва, д.мед.н., професор, Національний 

медичний університет імені 

О.О.Богомольця. 

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) 

 

 


