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КАРТКА ЗАХОДУ 

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

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Наукова конференція «Ультразвукова 

діагностика плода. Від І триместра до 

народження. І триместр» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

ГО «Міжнародна міждисциплінарна 

асоціація медичних професіоналів» 

3. Виконавець/виконавці заходу - 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія, ультразвукова 

діагностика 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 500 

7. Організаційний комітет Бондаренко Анастасія – президент ММАМП, 

д.м.н., професор кафедри дитячих інфекційних 

хвороб та дитячої імунології НУОЗ України 

імені П.Л. Шупика 

Гільфанова Анна – віце-президент ММАМП, 

к.м.н., асистент кафедри дитячих інфекційних 

хвороб та дитячої імунології НУОЗ України 

імені П.Л. Шупика 

 

Сусідко Олена – к.мед.н., медичний директор 

"Медичний центр доктора Ніколаєва", 

директор Української філії Міжнародної школи 

з медичного ультразвуку ім. Яна Дональда  

8. Резолюція заходу  

9. Мета заходу Надати лікарям теоретичних знань в області УЗ-

діагностики вагітності 

10. Форма заходу дистанційна участь у режимі реального часу 

11. Кількість балів БПР 5 

12. Дата заходу БПР 16.06.2022 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

online 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

BRYANN BROMLEY 

 
SERTAC ESİN 

 
МАРГАРИТА НІКОЛЕНКО 

 
ОЛЕКСАНДР КРАСНОВ 

 
ALEXANDRA MATIAS 
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ІРИНА ЛІСНА 

15. Резюме доповідачів Фахівчиня материнсько-плодової медицини, 
проф. акушерства, гінекології та репродуктивної 
біології Гарвардської медичної школи, Бостон 

(США) 
 

Професор, Башкентський університет, 
Перинатальний медичний центр, Анкара 

(Туреччина) 
 

Д. мед. н., директор МБЦ "Геном", викладач 
кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології НУОЗ України ім. П. Л. Шупика 
 

к.м.н., гол. лікар МБЦ "Геном, лікар з 
ультразвукової діагностики 

 
MD, PhD, професор, старший консультант з 
акушерства та медицина плода медичного 

факультету Університету Порту, Порту 
(Португалія) 

 
Практичний психолог, 18 років досвіду 

консультацій у сфері репродуктивного здоров‘я 

16. Програма заходу БПР https://drive.google.com/file/d/1EXf-

Ma2hz60yDJASwhLxP4Fe0XUKOP7E/view  

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) 
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