
 
Науково-практична програма Міжнародного медичного форуму ґрунтується на V ювілейному Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», який внесений в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться в 2016 році», затверджений НАМН та МОЗ України (№3, с.8 розділ «Конгреси»), що є підставою для відрядження 

 

У РАМКАХ ФОРУМУ  
 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА 
 

Дата та час проведення: 21 квітня, 10:00-16:15 

Організатори: Компанія LMT, Редакція видання «Журнал головної медичної сестри»  

Місце проведення: 
Конференц-зал № 11, павільйон № 3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 

ПРОГРАМА* 
 

10.00-10.45 
Захист дихальних шляхів у позастаціонарних умовах 
На догоспітальному етапі зі станами, що потребують термінового захисту дихальних шляхів стикаються частіше 
фахівці з медицини невідкладних станів – на виклику бригади екстреної (швидкої) чи невідкладної медичної 
допомоги. Але ситуація з порушенням прохідності дихальних шляхів може виникнути раптово як у закладі 
охорони здоров'я, так і поза його межами. В останньому випадку ситуація складніша і потребує термінового 
втручання. Тому медичні працівники, незалежно від фаху, повинні знати та вміти використовувати засоби для 
забезпечення прохідності дихальних шляхів. 
Проводить: Юрій Марков, канд. мед. наук, доцент кафедри невідкладних станів НМАПО ім. П. Л. Шупика 
 
10.45-12.15 
Безпека для медичних сестер і пацієнтів під час проведення інфузійної терапії 

 Методика пункції та катетеризації периферичних вен 
 Ускладнення та їх профілактика під час пункції та катетеризації периферичних вен 
 Унікальні переваги периферичних канюль компанії «Юрія-Фарм» 
 Практичний тренінг на муляжі руки з використанням продукції компанії «Юрія-Фарм» 

Проводить: Євген Гріжимальский, лікар-анестезіолог Київського міського центру репродуктивної та 
перинатальної медицини, канд. мед. наук 
 
12.15-13.00 
Інфекційна безпека в лікувальному закладі 

 Інфекції, що пов’язані із наданням медичної допомоги 
 Дезінфекційні заходи – невід’ємна частина інфекційного контролю 
 Сучасні методи і засоби дезінфекції, їх застосування з урахуванням: 

 специфіки функціонування закладу охорони здоров’я 
 особливостей об’єктів закладу (виробів медичного призначення, апаратури, різноманітних 

поверхонь тощо), які піддаються дезінфекції 
 Захист медпрацівників від професійних заражень 

Проводить: Валентина Малюга, лікар-епідеміолог 
 
14.00-14.40 
Небулайзерна терапія у практиці медичної сестри 

 Небулайзерна терапія – основні поняття та переваги 
 Лікарські засоби, які застосовуються у небулайзері 
 Індивідуальні комплекти для небулайзерної терапії – зниження ризику контамінації мікроорганізмами 

масок та небулайзерних камер 
 Догляд за масками, трубками, дезінфекція 
 Розіграш подарунків 

Проводить: Софія Жуковська, продакт менеджер компанії «Юрія-Фарм» 
 
 
 



 
 
14.40-15.40 
І. Системні помилки в практиці гігієни рук в Україні 

 Виявлення помилок, їх наслідки 
 Засоби усунення 

ІІ. Медичні працівники: робота в умовах стресу 
 Як запобігти фізіологічним наслідкам стресу 
 Комфорт у роботі медичних сестер 

Вручення подарунків 
Проводить: Людмила Солошонок, к.х.н., науковий консультант ТОВ «НВП «ВІЛАН» 
 
15.40-16.00 
ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ: 
Винесення питання «Знезараження медичних відходів, вимоги законодавчих документів. Досвід практичної 
роботи закладів охорони здоров’я»  
 
16.00-16.15  ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


