22.07.2016. «Рання діагностика і сучасні можливості лікування онкологічних захворювань.
Роль сімейного лікаря».
Д.мед.н., професор Бондаренко Ігор Миколайович, к.м.н, доцент Завізіон Віктор
Федорович
08.09.2016. «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку». (Уніфікованій клінічний
протокол первинної медичної допомоги № 438 від 12.05.2016 року.) Д.мед.н. Височина
Ірина Леонідівна, доцент Гайдук Ольга Іванівна, доцент Башкірова Наталія Сергіївна.
13.10.2016. «Депресивні розлади в загально-соматичній практиці. Лікування депресії в
медичних установах, що надають первинну медичну допомогу». (Наказ МОЗ України №
1003 від 25.12.2014 року.) Юр'єва Людмила Миколаївна завідувач кафедри психіатрії
ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук,
професор, академік АН Вищої освіти, Дукельський Олександр Олександрович головний
лікар медичного центру ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», асистент
кафедри психіатрії ФПО, кандидат медичних наук.
10.11.2016. «Особливості надання допомоги пацієнтам, які перенесли психосоціальні
стреси в практиці сімейного лікаря.» Юр'єва Людмила Миколаївна завідувач кафедри
психіатрії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних
наук, професор, академік АН Вищої освіти, Дукельський Олександр Олександрович
головний лікар медичного центру ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України», асистент кафедри психіатрії ФПО, кандидат медичних наук.
08.12.2016. «ЕКГ - діагностика при загрозливих для життя станах». (Наказ МОЗ України
№ 455 від 02.07.2014 Уніфікованій клінічний протокол екстреної, первинної ...... медичної
допомоги та медичної реабілітації. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента
ST.)
Д.мед.н., доцент Агарков Сергій Федорович.
12.01.2017. «Артеріальна гіпертензія». (Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012 року.)
Д.мед.н., професор Колесник Тетяна Володимирівна.
09.02.2017. «Синдром болю в грудях. ІХС». (Наказ МОЗ України № 152 від 02.03.2016
«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця".) (Клінічний протокол
первинної ...... .. медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця») «Гострий
коронарний синдром з елевацією сегмента ST». (Наказ МОЗ України № 455 від
02.07.2014р. Уніфікованій клінічний протокол екстреної, первинної... допомоги та
медичної реабілітації.)
Д.мед.н., професор Чухрієнко Неоніла Дмитрівна.
09.03.2017. «Біль при патології опорно-рухового апарату». (Наказ МОЗ України №311 від
25.04.2012. «Про погодження матеріалів та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому
синдромі»)
Асистент Росицька Олександра Анатоліївна.
13.04.2017. «Цукровий діабет II типу». (Наказ МОЗ України № 1118 від 21.12.2012р.
Уніфікованій клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги цукровий діабет 2 типу. Фрагмент первинна медична допомога.)
Д.мед.н. Перцева Наталія Олегівна, доцент Марцинік Євгеній Миколайович.

11.05.2017. «Вакцинація у дітей». (Наказ МОЗ України № 595 від 16.09.2011 року.
Редакція № 551 від 11.08.2014 року). Д.мед.н. Височина Ірина Леонідівна.
08.06.2017. «Синдром кашлю». (Наказ МОЗ України № 327 від 08.06.2015 року)
Член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Перцева Тетяна Олексіївна,
д.мед.н., професор Чухрієнко Неоніла Дмитрівна.
13.07.2017. «Диференціальна діагностика шкірних висипань і уражень шкіри». (Наказ
МОЗ України №312 від 08.05.2009 р. «Про погодження матеріалів клінічніх протоколів.
Надання медичної допомоги хворим на дерматологічні захворювання»)
Д.мед.н., професор Святенко Тетяна Вікторівна.

