
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься 

до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році» 

 

У рамках Конгресу 

 

Н а п р я м  « С е с т р и н с ь к а  с п р а в а »  

 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА 

 

Дата та час 

проведення: 
27 квітня 2017 року, 10.00-16.35 

Місце 

проведення: 

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3 

конференц-зал №3, м. Київ 

Організатор: Компанія LMT 

 

ПРОГРАМА* 

 

10.00-

10.15 

Привітальні слова від президента Асоціації медсестер України Івашко Г.М. 

та директора ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших 

спеціалістів МОЗ України» Чернишенко Т.І. 

10.15-

12.15 

Надання невідкладної допомоги при різкій зупинці кровообігу. Лекція та 

практична демонстрація на манекені серцево-легеневої реанімації та 

дефібриляції. МАЙСТЕР-КЛАС 

Тарас Городецький, керівник практичного курсу з невідкладних станів 

12.15-

12.35 
Роль медичних сестер в медико-психологічній реабілітації 

Олег Панченко, директор Державного закладу «Науково-практичний медичний 

реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України», 

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, президент 

Громадської організації «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга» 

12.35-

13.05 

Сучасні принципи катетеризації периферичних вен 

Євген Гріжимальський, завідувач відділення анестезіології і реанімації пологового 

будинку «Лелека», канд. мед. наук 

13.05-

14.05 

МАЙСТЕР-КЛАС «Сучасні канюлі в практичній роботі медичної сестри» 

Євген Гріжимальський, завідувач відділення анестезіології і реанімації пологового 

будинку «Лелека», канд. мед. наук; 

представники фармацевтичної корпорації «Юрія-Фарм» 

14.05-

14.35 
КАВА-БРЕЙК 

14.35-

15.05 
Самостійна приватна практика медичної сестри. Нові можливості та 

вимоги 

Юлія Марченко, юрист юридичної компанії «Медконсалтинг» 

15.05-

15.35 
Реабілітація пацієнтів зі стомами 

Тетяна Семиног, лікар, продукт менеджер компанії B.Braun Medical Ukraine 

LLC 

15.35-

16.35 
Дезінфекція. Важливість для інфекційної безпеки під час надання медичної 

допомоги. Особливості проведення в закладах охорони здоров’я різних 

профілів та рівнів надання медичної допомоги 

Валентина Малюга, лікар-епідеміолог, ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»  

 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


