
КАРТКА ЗАХОДУ 

(майстер клас) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1. Назва заходу БПР Рефракція крізь життя. Виклики та 
можливі рішення рефракційних 
проблем різного віку. 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань)

 Провайдер 1250 КНП “Обласна 
клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради”

3. Виконавець/виконавці заходу КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради”  
Івано-Франківське відділення 
товариства офтальмологів

4. Цільова аудиторія (відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей)

Офтальмологія

5. Вид заходу БПР Майстер клас

6. Запланована кількість учасників 100+

7. Організаційний комітет КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради” 
Генеральний директор к. м. н. Грищук 
О. І. – голова  
Медичний директор, к. м. н. 
Яворський А. М.- співголова  
Завідувач  Відділення мікрохірургії 
ока, к.м.н. Вершиніна М.Д.  – 
співголова 
Лікар офтальмолог Відділення 
мікрохірургії ока Вершинін С.В. – 
співголова 
Лікар невролог к.н.м. Оринчак Л. Б.



8. Резолюція заходу На науково-практичній конференції, 
яка відбудеться на базі Відділення 
мікрохірургії ока КНП «Обласна 
клінічна лікарня  Івано-Франківської 
обласної ради», будуть розглянуті 
питання діагностики, лікування та 
шляхи хірургічної корекції порушень 
рефракції у пацієнтів різного віку.  
На сьогоднішній день, такі хвороби,як 
астигматизм, міопія та гіперметропія, 
є одними з найпоширеніших. 
Труднощі діагностики, відсутність 
єдиних підходів до лікування, поява 
нових методик для пацієнтів різних 
вікових категорій, обумовлюють 
необхідність поглиблення та 
систематизації знань практикуючих 
лікарів офтальмологів. 
Відділення мікрохірургії ока є 
провідним центром області, де 
надається цілодобова допомога 
пацієнтам з офтальмологічною 
патологією. На високому рівні 
проводяться хірургічні втручання з 
приводу різних видів катаракти, з 
можливістю одночасної корекції 
астигматизму, аметропії, лікування 
пресбіопії.  
Можливість поділитись знаннями та 
накопиченим досвідом в цій галузі, 
обговорити нагальні питання та 
визначити маршрути пацієнтів з 
різними патологіями є важливою для 
покращення якості надання медичних 
послуг в галузі офтальмології.

9. Мета заходу Покращити та систематизувати 
знання, розширити діагностичні та 
лікувальні можливості лікарів в роботі 
з пацієнтами із порушеннями 
рефракції. Виробити спільні 
алгоритми надання допомоги та 
маршрути таких пацієнтів. 

10.Форма заходу Майстер клас на тему «Підбір 
складних ІОЛ для корекції пресбіопії 
та астигматизму»



11.Кількість балів БПР Участь у конференції  - 10 балів

12.Дата заходу БПР 20 січня 2023 року

13.Місце проведення заходу БПР 
(повна адреса)

76008, вул. Федьковича, 91, м. Івано-
Франківськ

14.Прізвище, ім’я та по батькові 
доповідачів

Грищук Остап Іванович  
Яворський Андрій Михайлович  

1. Вершинін Сергій Валерійович  
2. Панько Ірина Василівна 
3. Курильців Надія Багратіонівна 

(к.м.н., ЛНМУ) 
4. Рибачук Олена Валеріївна 
5. Вершиніна Марина Дмитрівна 

(к.м.н.)



15. Резюме доповідачів Грищук  Остап  Іванович, кандидат 
медичних наук, генеральний директор 
комунального некомерційного 
підприємства "Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної 
ради". 
Яворський  Андрій  Михайлович, 
кандидат медичних наук, медичний 
директор комунального 
некомерційного підприємства 
"Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради". 
1. Вершиніна Марина  Дмитрівна, 
кандидат медичних наук, лікар-
офтальмолог вищої 
категорії, завідувачка Відділення 
мікрохірургії ока комунального 
некомерційного підприємства 
"Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради".  
2. Курильців  Надія  Багратіонівна, 
кандидат медичних наук, доцент 
кафедри офтальмології "Львівського 
національного медичного 
університету". 
3. Рибачук  Олена  Валеріївна, лікар-
офтальмолог вищої категорії, 
головний лікар медичного центр 
"ЛюксВіжн". 
4. Вершинін  Сергій  Валерійович, 
лікар-офтальмолог першої категорії 
Відділення мікрохірургії ока 
комунального некомерційного 
підприємства "Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної 
ради".  
5. Панько Ірина Василівна, лікар-
офтальмолог першої категорії 
Відділення мікрохірургії ока 
комунального некомерційного 
підприємства "Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної 
ради". 



16. Програма заходу БПР
12:00-12:30 Відкриття, привітання 
учасників  
- Генеральний директор комунального 
некомерційного підприємства 
"Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради"  
Грищук О.І. 
- Медичний директор комунального 
некомерційного підприємства 
"Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради" 
Яворський А.М. 

12:35-13:20 Майстер-клас. Частина І 
"Підбір складних ІОЛ для корекції 
пресбіопії та астигматизму".  
Панько І.В. - Можливості та 
особливості використання 
безконтактних біометрів, даних 
кератометрії. Сучасні формули 
розрахунку ІОЛ.   

13:30-15:00 Перше пленарне 
засідання "Рефракція в 
дорослих. Виклики, 
можливості корекції".  

1. Вершиніна М.Д. - Організація 
роботи відділення для 
забезпечення максимальних 
результатів. Як державній 
установі конкурувати із 
приватними.  

2. Курильців Н.Б. - Ексимер-
лазерна корекція зору. Покази, 
протипокази, результати.  

3. Рибачук О.В. – Міопія, яку ми 
знаємо. І чи все ми знаємо про 
неї (практичні кейси). 

15:30-18:00 Друге пленарне 
засідання "Рефракція в 
дорослих. Виклики, 
можливості корекції".  

4. Панько І.В. – Кросслінкінг 



17. Опис вимог рівня знань, володіння 
темою, навичок, досвіду учасників до 
моменту реєстрації на даний захід )за 
потреби)

Умови 60% і більше правильних 
відповідей на тестові завдання по 
тематиці доповідей.

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 
номер заходу БПР вноситься після 
присвоєння Адміністратором) 


