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
2. Назва Провайдера (з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань)
3. Співорганізатори заходу
4. Цільова аудиторія (відповідно до
Номенклатури лікарських
спеціальностей)
5. Вид заходу БПР
6. Запланована кількість учасників
7. Мета навчання
8. Метод / методи навчання
9. Кількість балів БПР
10.Дата заходу БПР
11.Місце проведення заходу БПР
(повна адреса)
12.Прізвище, ім’я та по батькові
лектора/тренера
13.Резюме лектора/тренера

14.Програма заходу БПР

«Хірургічна корекція тіла»
Громадська організація «Українське
товариство естетичних пластичних
хірургів»
Школа пластичної хірургії Павла
Денищука
Пластична хірургія
Майстер-клас
40
Підвищення рівня практичних і
теоретичних навичок з корекції
зовнішніх контурів тіла
Теоретично-лекційний і практичний
метод навчання в операційній
10
22.07.2022
М. Київ, вул. Панаса Мирного 17
Денищук Павло Андрійович
Миронов Андрій Борисович
к.м.н., хірург вищої категорії Денищук
Павло Андрійович з 34-річним стажем
Міронов Андрій Борисович, лікархірург з практичним досвідом у хірургії
більше 10 років
8:00–9:00. Реєстрація
9:00–09:30. Вступна лекція П. Денищук
«Сучасні тренди ліпоаспірації,
комбінований підхід, конкурування, етапи
операції. Корекція талії»
09:30–10:00. Спільний аналіз та
обговорення пацієнта №1, розмітка.
Практичні навички у підготовці та
проведенні операції:
•
Підготовка документів
• Фото документація
• Розмітка
• Забір крові для PRP
• Анестезія
• Підбір канюль для класичної
ліпоаспірації та ліпофілінгу
• Різні методи забору жиру
• Методи очищення
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15.Опис вимог рівня знань,
володіння темою, навичок,
досвіду учасників до моменту
реєстрації на даний захід (за
потреби)
16.Технічна підтримка (так/ні?). У

• Збагачення жиру
• Анестезія реципієнтної зони
• Введення жиру: підбір канюль, голок для
проведення ліпографтингу
•
Компресійна білизна
• Реабілітація
• Особливості післяопераційного періоду
10:00 -14:30 Операція №1. Вібраційна
ліпоаспірація із забором жирової тканини
в області передньої черевної стінки, стегон
та ін. Ліпофілінг грудей
14:00-15:15 Обідня перерва (за плаваючим
графіком)
15:15-15:30 Спільний аналіз та
обговорення пацієнта №2, розмітка.
Практичні навички у підготовці та
проведенні операції:
•
Підготовка документів
• Фото документація
• Розмітка
• Анестезія
• Підготовка та тестування обладнання
• Способи укладання пацієнта
•
Компресійна білизна
• Реабілітація
• Особливості післяопераційного періоду
15:30-16:30 Операція №2. Остеоклазія 10
(?), 11, 12 ребер.
16.30-17.00 Лекція А. Міронов
«Нестандартна ліпосаспірація. Мегаліпосакція. Контурування тіла»
17:00-17:15 Спільний аналіз та
обговорення пацієнта №3, розмітка.
17:15-18:15 Операція №3. Остеоклазія 10
(?), 11, 12 ребер.
18:15 Запитання – Відповіді. Завершення
-

ні

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
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17.Методи оцінювання набутих
знань
18.Код заходу БПР (Реєстраційний

тестування

номер заходу БПР вноситься після
присвоєння Адміністратором)
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