Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів,
конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7)
Напрям: «Медицина невідкладних станів»

СИМПОЗІУМ
«МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»
Секційне засідання
«Уніфікований підхід до надання екстреної медичної допомоги в галузях цивільної та військової
медицини, який відповідає міжнародним стандартам»
Дата та час проведення:
Місце проведення:

Організатори:

Модератори:

27 квітня 2018 року, 10.00–17.00
м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна,2-Б, павільйон №1, зал №10
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
(кафедра медицини катастроф і військово-медичної підготовки та кафедра
медицини невідкладних станів); ДЗ «Український науково–практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»;
Українська військово–медична академія; Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Київської міської державної адміністрації; Харківська
медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних
станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників
швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»
Рощин Г.Г., Зозуля І.С., Мороз Є.Д., Рогов А.В.
ПРОГРАМА*

Першочергові заходи щодо реформування екстреної медичної допомоги в Україні
Рощин Г.Г., Зозуля І.С., Рогов А.В., Близнюк М.Д., Іванов В.І.
Шляхи інтеграції міжнародних принципів надання екстреної медичної допомоги в систему охорони
здоров′я України
Рощин Г.Г., Зозуля І.С., Смайли Дениел, Рогов А.В., Близнюк М.Д.
Сучасний стан розвитку медицини катастроф в Україні
Мороз Є.Д., Гур'єв С.О., Печиборщ В.П., Кушнір В.А.
Медичний захист населення в єдиній державній системі цивільного захисту: проблемні питання його
функціонування
Мороз Є.Д., Печиборщ В.П., Близнюк М.Д., Сацик С.П., Волошин В.Д., Михайловський М.М.
Симуляційне навчання основним принципам сортування постраждалих фахівцями екстреної медичної
допомоги
Загуровський В.М., Яцина Г.С., Соколов А.С., Огієнко Л.Ф., Кулік В.С.
Місце та особливості симуляційного навчання в післядипломній освіті фахівців з медицини
невідкладних станів
Яковцов І.З., ЗагуровськийВ.М., Огієнко Л.Ф., Кулік В.С., Мустафа В.І.
Особливості медичного сортування на догоспітальному и раньому госпітальному етапах в залежності
від виду травм
Яковцов І.З., Загуровський В.М., Яцина Г.С.
Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим з категорії
«завантажуй та вези»
Ляхович Р.М., Джус М.Я., Мончак Г.В., Дубчак В.Б., Шильман Е.Є., Савчук В.М.
Особливості спеціалізованих реанімаційних заходів у дітей відповідно до європейських протоколів
Орел В.В., Іващенко О.В., Вербицький І.В.
Використання симуляційних технологій для формування компетентності у лікарів-інтернів та

слухачів з медицини невідкладних станів
Зозуля І.С., Орел В.В.
Особливості сучасної структури гострих отруєнь психоактивними речовинами та лікарськими
засобами серед дорослих
Андрющенко В.В., Гарбар С.М., Іващенко О.В., Калиш М.М., Падалка В.М.
Ішемічно-реперфузійний синдром – як фактор розвитку поліорганної недостатності у травмованих
Крилюк В.О., Федосєєва О.В., Кузьмінський І.В., Цимбалюк Г.Ю.
Оцінка ефективності реабілітаційних заходів у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних
пригод
Гур'єв С.О., Кушнір В.А., Сацик С.П., Гребенюк В.І.
Аналіз організації надання спеціалізованої травматологічної допомоги пораненим з вогнепальними
ушкодженнями кінцівок на етапах медичної евакуації
Король С.О.
Застосування NPW-therapy в хірургічному лікуванні поранень і травм грудної клітки та живота
Заруцький Я.Л., Асланян С.А., Компанієць А.О., Гончарук В.С., Вовк М.С.
Вибір хірургічної технології у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом у ранній фазі захворювання
Цимбалюк Р.С., Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Сусак Я.М.

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Майстер-клас
«Стандартизація домедичної та первинної медичної допомоги на догоспітальному етапі»
Дата та час проведення:
Місце проведення:

Організатори:

Модератори:

27 квітня 2018 року, 12.30–15.30
м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 10
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
(кафедра медицини катастроф і військово-медичної підготовки та кафедра
медицини невідкладних станів); ДЗ «Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської міської
державної адміністрації; Харківська медична академія післядипломної освіти
(кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО
«Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної
допомоги та медицини катастроф»
Рощин Г.Г., Зозуля І.С., Мороз Є.Д., Рогов А.В.
ПРОГРАМА*

Особливості СЛР у дітей
Рощин Г.Г., Кузьмін В.Ю., Мазуренко О.В.
Контроль якості проведення СЛР
Кузьмін В.Ю., Рощин Г.Г., Мазуренко О.В., Іскра Н.І.
Проведення СЛР при травмі
Кузьмін В.Ю., Рощин Г.Г., Мазуренко О.В., Слічко І.Й.
Необхідність вентиляції легень високим потоком
Robert Brink, компанія «Imtmedical»
Використання кровоспинного бандажа (пакета) при цивільних та бойових пораненнях і травмах
Андрій Порохницький, лікар-травматолог, інструктор по тактичної медицині
Телеметрична ЕКГ-діагностика на службі швидкої допомоги
Новіков М.В., заступник директора Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф; Пересунько П.В., ТОВ «Компанія «ЮТАС», керівник проекту по телемедицині
Стендова доповідь
Нове в медицині України «Emergency Department» – відділення екстреної медичної допомоги
багатопрофільної лікарні. Доповідачі (наукові консультанти): д.мед.н., проф. Рощін Г.Г.; Смайли
Дениел (Служба ектреної медичної допомоги штату Каліфорнія, США); д.мед.н., проф. Крижевський В.В.,
архітектор Фесак О.В.
Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
*У програмі можливі зміни та доповнення

