Шановні колеги!
Повідомляємо, що з 1 лютого 2022 року в ДУ «Інститут нефрології
НАМН України» почнеться цикл спеціалізації з нефрології відповідно до
ліцензії МОН (Наказ МОН № 159-л від 06.09.2021).
Програма охоплює весь обсяг необхідних теоретичних знань, умінь і
практичних навичок, необхідних для підготовки лікаря-спеціаліста з
нефрології та складається з 10 освітніх модулів:
1.
Нормативно-правові засади організації спеціалізованої медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю.
2.

Клінічна та морфологічна класифікація хвороб сечової системи.

3.

Діагностика та лікування хвороб сечової системи.
3.1

Гломерулярні ураження нирок;

3.2

Вторинні гломерулярні ураження нирок та системний амілоїдоз;

3.3

Тубуло-інтерстиційний нефрит та інфекції сечової системи;

3.4

Гостре пошкодження нирок;

3.5

Хронічна хвороба нирок.

4.

Гемодіаліз.

5.

Перитонеальний діаліз.

6.

Трансплантаційна нефрологія.

7.

Онконефрологія. Паліативна нефрологія.

8.

Інтервенційна нефрологія.

9.

Дитяча нефрологія.

10.

Додаткові програми.

Тривалість навчання 6 міс. Навчання буде проводитись очно і дистанційно (online).
Заходи з оцінювання результатів навчання передбачають вхідний, поточний і
підсумковий контроль результатів.
Вартість навчання 18500 грн.
юридичних чи фізичних осіб.

Оплата може здійснюватись за кошти

Одержувач: Державна установа «Інститут нефрології Національної академії
медичних наук України»
Назва банку: УДКСУ в Оболонському районі в м. Києві
МФО: 820172
Розрахунковий рахунок одержувача в банку:
UA328201720313241001201012063
Код ЄДРПОУ: 26168139
Реєстрація участі у циклі спеціалізації триває до 25 січня 2022 року.
В інституті також з 11 квітня 2022 року планується проведення циклів
тематичного удосконалення для лікарів, які у своїй повсякденній діяльності
надають спеціалізовану медичну допомогу хворим нефрологічного профілю.
Цикли будуть проводитись за умови набору для конкретного ТУ не менше 10
слухачів.







«Гемодіаліз»  тривалість 1 міс., вартість 3500 грн;
«Перитонеальний діаліз»  тривалість 1 міс., вартість 3500 грн;
«Онконефрологія»  тривалість 2 тижні, вартість 2100 грн;
«Трансплантаційна нефрологія»  тривалість 1 міс., вартість 3700 грн;
«Інтенсивна нефрологія»  тривалість 2 тижні, вартість 1900 грн;
«Дитяча нефрологія»  тривалість 2 тижні, вартість 1900 грн.

Умови зарахування на навчання:
1. Заява на ім’я директора ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
(клопотання від установи) про намір навчатись (направлення на навчання) з
зазначенням циклу і гарантуванням оплати.
2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
3. Копія посвідчення про закінчення інтернатури за спеціальністю «внутрішні
хвороби», «загальна практика, сімейна медицина».
4. Довідка з місця роботи.
5. Квитанція про оплату.
6. Інформація для особистого спілкування на період навчання (телефон, адреса
електронної пошти).
Контактна особа з організаційних питань
навчання – Величко Марина Борисівна
тел. +38 044 2259386,
nauca@inephrology.kiev.ua

