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КАРТКА ЗАХОДУ 

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

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХТАФАРМАЦЕВТИЧНИХПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Воркшоп з гістероскопії 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

1110 

Громадська організація «Українська 

гістероскопічна асоціація» 

3. Виконавець/виконавці заходу Коцабин Наталія  

Кишакевич Ірина 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія 

Онкогінекологія 

Генетика 

5. Вид заходу БПР Симуляційний тренінг  

6. Запланована кількість учасників 10 

7. Організаційний комітет Коцабин Наталія 

Кишакевич Ірина 

8. Резолюція заходу Проект резолюції симулційного тренінгу 

який буде проводитись у 2022 році в  

в школі для лікарів «Мистецтво 

гістероскопії», симуляційний тренінг  

«Воркшоп з гістероскопії», який 

відбудеться 20.10. 2022 року. 

Відповідальні виконавці – Коцабин 

Наталія –  лікар акушер-гінеколог, 

генетик,кандидат медичних наук, 

гінекологинямедичного цетру 

репродуктивного здоров'я 

ДАМІЯ.Президентка Української 

Гістероскопічної Асоціації 

 

Симуляційний тренінг, що планується, 

дозволить: 

1. Навчити слухачів проведенню 

офісної гістероскопії, відпрацювати 

навики навігації камерою, роботи зі 

щипцями та ножницями; 

2. Навчити оперативної гістероскопії, 

роботи з резектоскопом в операційній: 

розбір та збір гістероскопічної стійки, 

оснащення стійки 

3. Відпрацювати навички роботи з 

гістероскопом в операційній, догляд за 

інструментами, дезінфекція, 

стерилізація. 

4. Навчитися працювати з усіма типами 

гістероскопів. 
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4. Учасники симуляційного тренінгу 

отримають сертифікати. 

 

Питання до обговорення: 

✓ Необхідний інструментарій для 

старту у гістероскопії. 

✓ Показання для проведення 

гістероскопії. 

✓ Принципи роботи обладнання та 

інструментів. Що є важливим та від 

чого залежить візуалізація. 

✓ Умови зберігання, дезінфекція та 

стерилізація оптичної апаратури. 

✓ Будова і робота гістероскопічної 

стійки. 

✓ Відмінності гістероскопії у нормі в 

репродуктивному віці та в період 

менопаузи. 

✓ Діагностична цінність гістероскопії 

при безплідді. «Бабл» тест. 

✓ Цервікоскопія, таргетна біопсія при 

інтраепітеліальних ураженнях. 

✓ Особливості внутрішньоматкової 

хірургії. 

✓ Електрохірургія в гінекології, 

методики абляції та резекції 

ендометрію. 

✓ Гістероскопічна міомектомія. 

Тактика введення пацієнтів. 

✓ Можливі ускладнення при 

гістероскопії та особливості їх 

уникнення. 

✓ Роль гістероскопії в діагностиці 

передпухлинних процесах. Гіперплазія 

ендометрію. 

✓ Основна патологія порожнини 

матки. Особливості її лікування. 

✓ Внутрішньоматкові адгезії, поліпи 

та фертильність, погляд 

репродуктолога, контраверсії. 

✓ Практичні навики на тренажерах-

симуляторах та в операційній. 

9. Мета заходу Даний захід спрямований на 

вдосконалення знань та умінь офісної та  

оперативної гістероскопії. 

10. Форма заходу Особиста участь працівників сфери 

охорони здоровя 

11. Кількість балів БПР 15 

12. Дата заходу БПР 20 жовтня  
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13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 

112Б 

Медичний центр репродуктивного 

здоров’я «Дамія» 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Коцабин Наталія 

Кишакевич Ірина 

15. Резюме доповідачів Коцабин Наталія –  лікар акушер-

гінеколог, генетик, кандидат медичних 

наук, гінекологиня 

медичного цетру репродуктивного 

здоров'я ДАМІЯ. Президентка Української 

Гістероскопічної Асоціації 

Кишакевич Ірина-лікар акушер-

гінеколог, д.мед.н, професорка Івано-

Франківського національного 

медичного університету 

Співзасновниця української школи для 

лікарів"Мистецтво гістероскопії" 

16. Програма заходу БПР 20 жовтня 2022 р. 

Лекція. Введення вгістероскопію. 

Навчальні тренінги. 

- Навчання офісної гістероскопії, 

відпрацювання навиків навігації 

камерою, робота зі щипцями та 

ножницями; 

- навчання оперативної гістероскопії, 

робота з резектоскопом навчання в 

операційній: розбір та збір 

гістероскопічної стійки, оснащення 

стійки, відпрацювання навичок роботи 

з гістероскопом в операційній, догляд 

за інструментами, дезінфекція, 

стерилізація. 

- Жива хірургія, робота з усіма типами 

гістероскопів 

17. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


