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Безперервний професійний 
розвиток 

• У Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 року : 
 Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері 
охорони здоров’я (БПР) – це безперервний процес 
навчання та вдосконалення професійних 
компетентностей фахівців після здобуття ними вищої 
освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної 
освіти в інтернатурі, що дозволяє фахівцю 
підтримувати або покращувати стандарти професійної 
діяльності відповідно до потреб сфери охорони 
здоров’я та триває впродовж усього періоду 
професійної діяльності. 
 



• 16 листопада на сайті МОЗ України для 
громадського обговорення оприлюднено: 

 

• Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про 
систему безперервного професійного 
розвитку фахівців у сфері охорони 
здоров’я» 



Основна мета підготовки проекту 

Реалізація положень нового Закону України «Про освіту», 
застосування системи професійної самоосвіти фахівців у 
сфері охорони здоров’я, яко обов’язкової складової 
системи безперервного професійного розвитку;  
облік усіх періодів підвищення кваліфікації, у тому числі 
усіх видів професійної самоосвіти для атестації фахівців з 
метою оцінки їх професійного рівня та складності 
виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним 
вимогам і посадовим обов’язкам кожні п’ять років, 
зокрема для присвоєння або підтвердження 
кваліфікаційної категорії, кваліфікації працівника чи 
продовження дії ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики. 

 



Основні форми професійної 
самоосвіти 

1. Участь у фахових нарадах, семінарах; 

2. Участь у науково-практичних 
конференціях, симпозіумах, з’їздах, 
виставках; 

3. Участь у майстер-класах; 

4. Стажування у кліниках інших країн; 



Основні форми професійної 
самоосвіти 

 

5. Курси оволодіння практичними навичками 
під час проведення конференцій; 

6. участь у симуляційних тренінгах; 

7. дистанційне навчання 



Кредитна одиниця 

Одиниця вимірювання навчального 
навантаження здобувача. Обсяг однієї 
кредитної одиниці становить одну годину 
участі в заході у режимі реального часу, 
дистанційній участі у режимі он-лайн, а також 
он-лайн прослуховування вебінарів; 

 



Порядок та критерії нарахування балів за 
кредитні одиниці, отримані за кордоном, або в 
Україні на міжнародних заходах, які 
акредитовані в міжнародних організаціях, 
встановлюються Міністерством охорони 
здоров’я. 
Мінімальна кількість балів, отримана медичним 
або фармацевтичним працівником протягом 
одного календарного року у системі БПР 
становить 50, а упродовж атестаційного періоду - 
250. 
 
 



Дистанційне навчання  

Новий засіб реалізації процесу навчання, в 
основу якого покладено використання 
сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій, що дають змогу навчатися на 
відстані без особистого безпосереднього 
контакту між викладачем та учнем.  



Переваги дистанційного навчання 

 

•  допомагає негайно застосовувати одержані знання 
та навички на практиці, адже його створено для 
отримання освіти без відриву від виробництва;   

•  знижує витрати на організацію курсів, 
облаштування аудиторій, зарплату персоналу, 
транспортні витрати тощо, а отже заощаджує значні 
кошти порівняно з іншими формами навчання й таким 
чином підвищує рентабельність роботи навчального 
закладу;   

  



Переваги дистанційного навчання 

 
•  допоможе вирішити  проблему браку потрібної 
кількості приміщень для занять, а також кадрове 
питання, оскільки завдяки відеоконференціям читати 
лекції зможуть професори навчальних закладів з 
інших міст і навіть країн;  
• дає змогу кожному навчатися у щонайсприятливішій 
для нього атмосфері відповідно до індивідуального 
біологічного ритму та темпу сприйняття й освітніх 
потреб, а також не обмежувати себе щодо вибору 
навчального закладу й освітніх можливостей 
незалежно від місця свого перебування;  



В рамках сабгранту з МБФ «Альянс 
громадського здоров’я» у співпраці з 
Центром громадського здоров’я МОЗ України 
за підтримки Надзвичайної ініціативи 
Президента США з надання допомоги у 
боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) та у співпраці з 
Центрами контролю та профілактики 
захворювань США (СDС) БО «Український 
інститут політики громадського здоров’я» 
було розроблено он-лайн курси. 



СКОРО! Он-лайн курси на платформі 
ЦГЗ 

«Лікування опіоїдної залежності» (оновлений); 

«Інтегрована допомога для осіб із психічними та 
поведінковими розладами в наслідок вживання 
опіоїдів»; 

«Організаційні аспекти надання інтегрованих  
послуг  особам із психічними та поведінковими 
розладами в наслідок вживання опіоїдів»; 

«Психосоціальний супровід хворих  з опіоїдною 
залежністю відповідно до міжнародних 
рекомендацій та національних стандартів». 

 

 



«Лікування опіоїдної залежності» 
(оновлений); 

Добавлено наступні теми: 

1. Діагностичні опитувальники та шкали в 
роботі  з наркозалежними пацієнтами: 
скринінговий опитувальник симптомів 
залежності відповідно до МКХ-10,  
опитувальник ВООЗ  для скринінгу на 
вживання психоактивних речовин  «АССИСТ», 
опитувальник якості життя, індекс тяжкості 
залежності.  

 



«Лікування опіоїдної залежності» 
(оновлений); 

2. Облік препаратів ЗПТ . Ведення звітності. 

3. Практика видачі препаратів ЗПТ за 
рецептами. Організація самостійного 
прийому. Забезпечення безперервності ЗПТ. 

4. Лікування передозувань. 

5. Переведення пацієнтів з бупренорфіну на 
метадон та з метадону на бупренорфін. 



«Лікування опіоїдної залежності» 
(оновлений); 

6. Роль сімейного лікаря у діагностиці та 
лікуванні соціально небезпечних хвороб у 
наркозалежних пацієнтів. 

7. ЗПТ у групах хворих з особливими 
потребами: 

• Пацієнти з подовженим інтервалом QT за 
результатами ЕКГ. 

•  Психічне здоров’я- психіатрична 
коморбідність 

 



«Лікування опіоїдної залежності» 
(оновлений); 

8. Лікування синдрому відміни опіоїдів. 

Частина 1. Використання бупренорфіну, 
метадону. 

Частина 2. Використання опіоїдних 
антагоністів (налтрексону або налоксону) 

 



Цикл ТУ « Підтримувальна терапія агоністами 
опіоїдів. Особливості соціально-
психологічного супроводу та фармакотерапії» 
на кафедрі  загальної, дитячої, судової 
психіатрії і наркології НМАПО ім. 
П.Л.Шупика. 



Програма он-лайн курсу «Інтегрована допомога 
для осіб із психічними та поведінковими 

розладами в наслідок вживання опіоїдів» 

1 тиждень. Поняття інтегрованої допомоги. Роль сімейної 
медицини в наданні інтегрованої допомоги СІН. Етапи 
лікування наркозалежного пацієнта. 

2 тиждень. Надання послуг з ВІЛ/СНІД. 

3 тиждень. Надання послуг з діагностики та лікування 
туберкульозу. 

4 тиждень. Репродуктивне здоров’я. 

5 тиждень. Вірусні гепатити. 

6 тиждень. Психічне здоров’я. 

 



Програма он-лайн курсу «"Організаційні аспекти надання 
інтегрованих  послуг  особам із психічними та 

поведінковими розладами в наслідок вживання опіоїдів» 

Містить в собі рекомендації для керівників установ щодо 
організації та надання інтегрованої допомоги.  

Основні індикатори результату надання інтегрованих послуг 
СІН. 

 



Програма он-лайн курсу «Психосоціальний супровід хворих  
з опіоїдною залежністю відповідно до міжнародних 

рекомендацій та національних стандартів"» 

• Соціально-психологічний супровід пацієнтів замісної 
підтримувальної терапії.  

•  Доказова база ефективності заходів із психосоціального 
супроводу осіб з психічними та поведінковими розладами 
внаслідок вживання опіоїдів - пацієнтів замісної 
підтримувальної терапії. 

• Кейс-менеджмент. Мета, завдання, етапи кейс-
менеджменту. Етичні питання праці. 

• Короткочасні втручання щодо зловживання 
психоактивними речовинами. 

 



Програма он-лайн курсу «Психосоціальний супровід хворих  
з опіоїдною залежністю відповідно до міжнародних 

рекомендацій та національних стандартів» 

• Мотиваційне консультування 

• Профілактика рецидивів (попередження зривів) 

• Залучення представників спільноти до надання послуг 
рівний рівному на волонтерській основі. 

• Групи самодопомоги 

• Когнітивно-поведінкова терапія залежних від ПАР.  

• Тренінг з питань працевлаштування 



«У минулому компаніям вдавалося досягати 
успіху завдяки чіткості ролей і 
передбачуваності. Тепер успіх приходить до 
тих, хто відрізняється адаптивністю та 
інноваційним підходом» 

 

                        Дейв Ульріх (Dave Ulrich), 
професор школи бізнесу Росс Університету 
Мічигану 



 

 

 

            ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

   o.makarenko@uiphp.org.ua 


