
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII 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 2019 році»  

 
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА 

Дата та час проведення: 19 квітня 2019, 10.00–17.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 1 
Організатор: МРЕ – Medical professional events 
За підтримки: Асоціації медичних сестер України 

Партнери: 

 

           
 

 
ПРОГРАМА* 

 
10.00-10.10 Привітальне слово від організаторів 

10.10-10.40 Зміни в підходах до акредитації закладів. Що потрібно знати медичній сестрі 
Юлія Нахімчук, співзасновник та старший юрист юридичної компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ» 

10.40-11.10 
Правові межі комунікації з пацієнтами та їх близькими родичами 
Лідія Юрковська, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного 
права НМАПО імені П. Л. Шупика 

11.10-11.40 
Анафілактичний шок: перша допомога. Компетенції медичної сестри 
Наталія Малютіна, к.м.н., лікар-анестезіолог, сімейний лікар, секретар Асоціації сімейних лікарів  
Київської області 

11.40-12.00 
Безпека медичних сестер під час проведення ін’єкцій та інфузійної терапії. Катетеризація 
периферичних вен 
Євген Гріжимальський, к.м.н., завідувач відділення реанімації пологового будинку «ЛЕЛЕКА» 

12.00-12.40 
Майстер-клас на муляжах «Катетеризація периферичних вен» 
Євген Гріжимальський, к.м.н., завідувач відділення реанімації пологового будинку «ЛЕЛЕКА»; 
Представники фармацевтичної корпорації «ЮРІЯ-ФАРМ» 

12.40-13.50 

Невідкладні стани. Серцево-легенева реанімація. Компетенція медичної сестри. Практичні 
навички на манекені 
Максим Іонов, в.о. головного лікаря Броварської станції екстреної медичної допомоги 
Іванна Яйченя, головний фельдшер Броварської станції екстреної медичної допомоги 

13.50-14.30 ПЕРЕРВА 

14.30-15.15 Профілактика інфекцій, які передаються з кров’ю та безпечні медичні вироби 
Тетяна Семіног, менеджер компанії BD 

15.15-15.55 Кір в Україні: як вберегтися? Профілактичні заходи і засоби захисту 
Валентина Малюга, лікар-епідеміолог, директор ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» 

15.55-16.25 

Значення вакцин у формуванні колективного імунітету. Програмні помилки при імунізації, як 
їх запобігти? 
Валерія Васильєва, заступник директора з питань фармаконагляду Державного експертного 
центру МОЗ України 

16.25-16.40 
PALS: Структурований підхід до оцінки та стабілізації критично хворої дитини відповідно 
рекомендацій American Heart Association 
Юрій Кривонос, медичний директор ООО «Центр спеціальної підготовки» 

16.40-16.50 Вручення сертифікатів 
 
  Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


