НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА
КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ
Вельмишановний колего!
Повідомляємо Вам, що в Національній медичній академії імені П.Л. Шупика в 2011 році заснована нова
кафедра – кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії.
Клінічною базою кафедри є ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України».
Ви маєте можливість відряджати лікарів, що працюють у підвідомчих Вам закладах, для підвищення
кваліфікації в питаннях патології серцево-судинної системи у дітей. Особливістю навчання на кафедрі є можливість
максимального залучення слухачів у практичну роботу Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який має
найбільший в Україні досвід діагностики та лікування вроджених вад серця, в тому числі критичних, порушень
серцевого ритму та патології міокарду у дітей та дорослих. За навчання на циклах тематичного удосконалення
тривалістю 1 місяць лікар отримує 30 балів, тривалістю 2 тижні – 15 балів для атестації на лікарську категорію
Професорсько-викладацький склад:
Завідувач кафедри:
професор Руденко Надія Миколаївна
професори: професор Ємець Ілля Миколайович
доценти:
д. мед. н. Романюк Олександр Миколайович,
к. мед. н. Доронін Олександр Володимирович;
к. мед. н. Серденко Богдан Богданович
к. мед. н. Лєбєдь Євгенія Ігорівна
асистенти:
Артеменко Євгенія Олександрівна.
Навчання на циклах ТУ безкоштовне, гуртожиток надається.
Для відрядження спеціалістів необхідно надіслати клопотання на електронну адресу кафедри
(cardio.nmapo@gmail.com) або факсом на кафедру (044 2065028) або на адресу НМАПО імені П.Л. Шупика: 04112м. Київ, вул Дорогожицька, 9, канцелярія.
У відповідь ви отримаєте поштою путівку на цикл ТУ. Кияни мають отримати путівку особисто у відділі ТУ
НМАПО (каб. 34). В путівці потрібно буде зазначити ПІБ лікаря, який відряджається на курси, стаж роботи загальний
та за спеціальністю. Путівка завіряється підписом керівника закладу охорони здоров’я та печаткою закладу.
Викладачі кафедри:

Адреса кафедри:
04050, м. Київ, вул. Мельникова 24
Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії
тел. / факс: (044) 2065028;
097 746 81 95 (Артеменко Євгенія Олександрівна)
E-mail: cardio.nmapo@gmail.com
Канцелярія НМАПО – (044) 440 30 56, office@nmapo.edu.ua
Довідка НМАПО – (044) 205 49 46, (044) 440 99 16
Відділ тематичного удосконалення НМАПО – (044) 205 48 25
ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ
Ректору Національної медичної академії
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
академіку АМН України
професору Вороненку Ю.В.
Клопотання.
Адміністрація назва закладу ОЗ просить Вас виділити путівку на цикл тематичного удосконалення назва циклу,
який проводиться на кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії дата проведення циклу для лікаря спеціальність
ПІБ. Стаж роботи за спеціальністю ___ років.
Дата

М.П.
Підпис керівника установи

Розклад курсів на кафедрі дитячої кардіології 2019
ТУ Основи ехокардіографії у дітей

09.01-22.01

Ту Вроджені вади серця: клініка, діагностика,

23.01-21.02

хірургічне лікування
ТУ Основи ехокардіографії у дітей

22.02-07.03

Ту Порушення ритму серця у дітей

22.02-07.03

ТУ Актуальні питання діагностики патології серцево- 11.03-09.04
судинної системи у дітей
Ту Критичні вроджені вади серця у дітей раннього

10.04-10.05

віку
Ту Актуальні питання дитячої кардіології в практиці

13.05-24.05

лікарів педіатричного профілю (очно-заочний з

(заочна

елементами ДН)

частина16.05-21.05)

Ту Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами

27.05-26.06

серця у до- та післяопераційному періоді
Ту Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами

03.09-02.10

серця у до- та післяопераційному періоді
ТУ Актуальні питання діагностики патології серцево- 03.10-01.11
судинної системи у дітей
Ту Вроджені вади серця: клініка, діагностика,

04.11-03.12

хірургічне лікування
Ту Актуальні питання дитячої кардіології в практиці

09.12-20.12

лікарів педіатричного профілю
ТУ Основи ехокардіографії у дітей

09.12-20.12

