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

симпозіум) 
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1. Назва заходу БПР Актуальні питання нефрології

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 

4. Цільова аудиторія 
(відповідно до Номенклатури 
лікарських спеціальностей)

Нефрологія, урологія, анестезіологія, 
ультразвукова діагностика

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція

6. Запланована кількість 
учасників

50

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 Центру нефрології, діалізу та 
трансплантації Легун О. М. – співголова 
Лікар-хірург Центру нефрології, діалізу та 
трансплантації д. м. н. Попадюк О. Я.- 

співголова 
Лікар-анестезіолог Центру нефрології, 
діалізу та трансплантації Карач Т. В. 
Лікар-невролог  к.н.м. Оринчак Л. Б. 
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8. Резолюція заходу На науково-практичній конференції, яка 
відбудеться на базі Центру нефрології, 
діалізу та трансплантації КНП “Обласна 
клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради”, будуть розглянуті 
найважливіші аспекти спеціалізованої 
медичної допомоги хворим, які 
перебувають на гемодіалізній терапії. 
Актуальність наукового форуму зумовлена 
поширеністю хронічної хвороби нирок. На 
сьогодні в Україні понад 6 тисяч пацієнтів 
із хронічною нирковою недостатністю 
постійно потребують проведення замісної 
ниркової терапії методом програмного 
гемодіалізу чи перитонеального діалізу.  
Центр нефрології, діалізу та 
трансплантації КНП “Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної 
ради” створено в 1993 році і є 
організаційно-методичним центром 
відділень гемодіалізу Івано-Франківської 
області. Відділення очолює Легун Олег 
Мирославович, лікар вищої 
кваліфікаційної категорії зі 
спеціальностей «анестезіологія» та 
«нефрологія», зі стажем роботи понад 30 
років. З перших років свого існування 
пріоритетними напрямками роботи 
Центру були вдосконалення організації та 
надання спеціалізованої медичної 
допомоги, впровадження у клінічну 
практику сучасних, ефективних та 
актуальних методів діагностики та 
лікування, згодом – упровадження та 
розвиток трансплантології. Центр 
протягом багатьох років залишається 
одним із провідних відділень Заходу 
України, де надається увесь спектр 
консультативних, діагностичних та 
лікувальних послуг пацієнтам із 
хронічною хворобою нирок, які 
перебувають на замісній нирковій терапії. 
Лікарі відділення постійно підвищують 
свій кваліфікаційний рівень, приймають 
участь у міжнародних, всеукраїнських 
конференціях і симпозіумах, майстер-
класах. 
Пошук нових напрямків роботи колективу 
відділення характеризується розробкою та  3



9. Мета заходу Акцентувати увагу та зосередити зусилля 
на вивченні пріоритетних проблем 
судинного доступу у хворих хронічною 
хворобою нирок, які перебувають на 
гемодіалізній терапії, профілактиці 
розвитку ускладнень та їх корекції.

10.Форма заходу Науково-практична конференція, в рамках 
конференції- симуляційний тренінг, 
тренінг з практичних навичок.

11.Кількість балів БПР Участь у конференції (слухач)- 10 балів, 
доповідь- 30 балів, участь в тренінгах- по 

15 балів (офлайн).

12.Дата заходу БПР 16 грудня 2022 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 
Оринчак Лідія Богданівна 
1. Легун Олег Мирославович 
2. Попадюк Олег Ярославович 
3. Добош Тетяна Василівна 
4. Карач Тетяна Володимирівна  
5. Семченко Владислав Анатолійович 
6. Воронич Віталій Олексійович 
7. Семенів Ольга Михайлівна 
8. Герула Тетяна Михайлівна.
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15.Резюме доповідачів Грищук Остап Іванович, кандидат медичних 
наук, генеральний директор комунального 
некомерцийного підприємства «Обласна 
клінічна лікарня Івано-Франківської обласної 
ради». 
Яворський Андрій Михайлович, кандидат 
медичних наук, медичний директор 
комунального некомерцийного підприємства 
«Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради». 
Оринчак Лідія Богданівна, кандидат медичних 
наук, лікар-невролог першої категорії 
неврологічного відділення з центром розсіяного 
склерозу. 
1. Легун Олег Мирославович, лікар-
анестезіолог/нефролог вищої категорії, 
завідуючий Центру нефрології, діалізу та 
трансплантації КНП “Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної ради” 
2. Попадюк Олег Ярославович, судинний 
хірург, доктор медичних наук, доцент кафедри 
загальної та судинної хірургії Івано-
Франківського національного медичного 
університету. 
3. Добош Тетяна Василівна, лікар-нефролог 
першої категорії Центру нефрології, діалізу та 
трансплантації КНП “Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної ради” 
4. Карач Тетяна Володимирівна, лікар-
анестезіолог другої категорії Центру 
нефрології, діалізу та трансплантації КНП 
“Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради” 
5. Семченко Владислав Анатолійович, 
асистент кафедри загальної та судинної 
хірургії Івано-Франківського національного 
медичного університету. 
6. Воронич Віталій Олексійович, асистент 
кафедри загальної та судинної хірургії Івано-
Франківського національного медичного 
університету. 
7. Семенів Ольга Михайлівна, завідувач 
відділення функціональної діагностики 
КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради” 
8. Герула Тетяна Михайлівна, старша 
медсестра Центру нефрології, діалізу та 
трансплантації КНП “Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної ради” 
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16.Програма заходу БПР 10.00-10.30 Привітання учасників 
конференції 
- Генеральний директор КНП “Обласна 
клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради” 
 к. м. н. Грищук О. І. 
- Медичний директор КНП “Обласна 
клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради” 
 к. м. н. Яворський А. М. 

Перше пленарне засідання 12.00-13.00 
1. Карач Т. В. Судинний доступ для 
гемодіалізу з використанням 
ц е н т р а л ь н и х в е н о з н и х 
катетерів. 

2. Попадюк О. Я.Артеріовенозний 
с у д и н н и й д о с т у п д л я 
гемодіалізної терапії. 

3. Д о б о ш Т . В . Д о гл я д т а 
особливості  пункції артеріо-
венозної фістули. 

4. Л е г у н О . М . К а т е т е р -
асоційований сепсис.  

Друге пленарне засідання 13.30-15.00 
5. Легун О. М. Корекція анемії у 
п а ц і є н т і в що л і к уют ь с я 
програмованим гемодіалізом.  

6. Семченко В. А. Гемодинамічні 
проблеми судинного доступу у 
хворих, що перебувають на 
гемодіалізній терапії. 

7. Воронич В . О . Проблеми 
функціонування первинних 
артеріовенозних фістул та їх 
в и р і ш е н н я у п а ц і є н т і в , 
л і к о в а н и х м е т о д о м 
програмованого гемодіалізу. 

8. Семенів О. М., Добош Т. В., 
Герула Т. М. Симуляційний 
тренінг “Пункція судинного 
протезу ” 

9. Семенів О. М., Карач Т. В., 
Попадюк О. Я. Симуляційний 
т р е н і н г “ П у н к ц і я і 
катетеризація центральних вен 
для проведення процедури  6



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

Умови 60% і більше правильних 
відповідей на тести по доповідях 

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