
 

 

 

Науково-практична програма* Форуму ґрунтується на III МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ «Впровадження сучасних досягнень 
медичної науки в практику охорони здоров'я України», який внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться в 2014 році», затверджено НАМН та МОЗ України 
(розділ «Конгреси» № 5, ст. 8; інформаційний лист про зміну дати Конгресу № 5-ф-2014) 

 
У РАМКАХ ФОРУМУ 

 

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Дата проведення: 15-16 жовтня   
Час проведення: 10:00-12:30  

Організатори: 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Кафедра медицини 
невідкладних станів та Кафедра медицини катастроф,  
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,  
ВГО «Асоціація працівників медицини невідкладних станів та медицини катастроф» 

Місце проведення: 
Конференц-зали  №10, №12, павільйон №3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

Початок реєстрації: 09:30, вхідна група H 

 
ПРОГРАМА* 

 
15 жовтня, конференц-зал №10 

10.00-11.00 Тема: Особливості проведення респіраторної підтримки при критичних порушеннях прохідності 
дихальних шляхів і розтяжності легенів  
Доповідач: к.м.н., доцент кафедри, Пилипенко Максим Миколайович 
Обладнання: апарат штучної вентиляції легень I-Vent, General Electric 
Тези: Респіраторна підтримка (РП) вже міцно увійшла в арсенал першочергових методів надання невідкладної 
допомоги та проведення інтенсивної терапії при багатьох критичних станах пацієнтів. У багатьох випадках при 
проведенні РП лікар стикається зі значною обструкцією дихальних шляхів (ДШ) на різних рівнях (верхніх ДШ при 
травмі і коматозних станах, ендотрахеальної трубки при її закупорці мокротою, блювотними масами кров'ю і т.д., 
бронхів при їх обструкції або спазмі). Зниження розтяжності системи легені / грудна клітка найчастіше зустрічається 
вже в процесі проведення РП. Як при обструкції ДШ, так і зниженні розтяжності легенів, лікарі часто відчувають 
істотні труднощі з проведенням РП, оскільки їм необхідно визначити характер порушень вентиляції і вибрати 
параметри РП, які різні, і істотно відрізняються при цих порушеннях. При проведенні РП у таких пацієнтів істотними 
перевагами володіють високопродуктивні турбінні респіратори високого класу, які дозволяють розпочати 
легенево-протективну РП вже на догоспітальному етапі і продовжити її в умовах інтенсивної терапії. При цьому 
особливе значення має можливість моніторування ефективності вентиляції за допомогою різних інструментів 
візуалізації (кривих і петель), а також детального відслідковування параметрів вентиляції в динаміці (тренди, лог 
подій). На воркшопі буде представлено, як використання сучасних можливостей респіратора дозволяє вирішити 
вийти зі складних клінічних ситуацій і попередити / вирішити проблеми при проведенні РП.  
 
15 жовтня: 11.10-12.10, конференц-зал №10 
16 жовтня: 10.00-10.45, конференц-зал №12 

Тема: Здійснення серцево-легеневої реанімації поза закладами охорони здоров’я 
Доповідач: к.м.н., доцент кафедри медицина невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика Марков Ю.І. 

Тези: Здійснення комплексу реанімаційних заходів у поза стаціонарних умовах передбачає додаткове 
навантаження на медичних працівників, що значно утруднює можливості надання допомоги. Але зупинка 
кровообігу виникає раптово, як правило, в громадських місцях, на вулиці, що значно віддалені від закладів 
охорони здоров’я.  Тому зберігають актуальність відпрацювання практичних навиків серцево-легеневої та 
церебральної реанімації  як медичними працівниками, так і пересічними громадянами. Нами на майстер-класі 
будуть продемонстровані сучасні симуляційні технології  І стадії серцево-легеневої реанімації: Елементарна 
підтримка життя – штучна підтримка кровообігу, контроль та відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна 
підтримка дихання. 
 
 
Після закінчення майстер-класів спеціалісти отримають сертифікат 

*У програмі можливі зміни 


