
 
 

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 и  « Медицина невідкладних станів» ;  
«Загальна практика — сімейна медицина» 

Симпозіум 
«Невідкладна допомога при станах, що загрожують життю, на догоспітальному етапі» 

Дата та час проведення: 25 квітня 2017 року, 10.00-16.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №8 
Організатор: спеціалізована приватна клініка «Профідент-плюс» (м. Львів) 

ПРОГРАМА* 
Городецький Т.М., керівник практичного курсу з невідкладних станів, інструктор-викладач, сертифікований Українським науково-
практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. Навчання за кордоном: BLS / ALS Provider 
Courses Європейської ради з реанімації 
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ У ПАЦІЄНТІВ З АНАФІЛАКТИЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ НА 
ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
— алергічні реакції на лікарські засоби та інші медичні препарати; 
— анафілактичний шок: особливості диференційної діагностики; 
— надання невідкладної медичної допомоги при анафілактичному шоку; 
— покроковий протокол екстреної допомоги при анафілаксії; 
— EpiPen (Epinephrine Auto-Injector) 
НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАПТОВІЙ СЕРЦЕВІЙ СМЕРТІ 
1. Заходи базової підтримки життя, включаючи ефективний зовнішній масаж серця, використання мішка  
Амбу і маски, а також автоматичного зовнішнього дефібрилятора (AED). 
2. Розпізнавання і невідкладна допомога при зупинці дихання та кровообігу: 
- протоколи обстежень пацієнта; 
- послідовність дій; 
- покази до дефібриляції; 
- види дефібриляторів (автоматичні, напівавтоматичні, професійні, дефібрилятор-монітор); 
- особливості використання різних дефібриляторів; 
- дефібриляційні та недефібриляційні ритми; 
- ефективна робота реанімаційної команди. 
3. Розпізнавання і невідкладна допомога при загрозливих порушеннях серцевого ритму і провідності, які призводять до зупинки 
кровообігу. 
4. Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих станах: 
- обструкція дихальних шляхів чужорідним тілом в гортані та трахеї: алгоритми надання невідкладної допомоги; 
- техніка видалення стороннього тіла з гортані за допомогою прямої ларингоскопії; 
- конікотомія: техніка виконання; 
- алгоритми надання допомоги при невідкладних станах, згідно з новими протоколами; 
- розбір ситуаційних задач; 
- аптечки у кабінеті, комплектація згідно з наказом МОЗ №34, табель оснащення; 
- розподіл обов’язків серед медперсоналу ЗОЗ при невідкладному стані 
Тарковський К.О., керівник Юридичного бюро «ТМ», фахівець з медичного права, юрист-міжнародник, автор і лектор багатьох 
навчальних заходів у сфері медицини з питань теоретичної і практичної юриспруденції (м. Київ) 
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ ПАЦІЄНТА, НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
1. Нормативно-правове регулювання надання невідкладної медичної допомоги на прийомі: 
- права та обов’язки лікаря під час невідкладних станів (що може роботи лікар? що повинен робити лікар? роль медсестри під час 
невідкладних станів); 
- протоколи надання невідкладної медичної допомоги. 
2. Матеріально-технічне оснащення, необхідне для надання невідкладної медичної допомоги: 
- аптечки невідкладної медичної допомоги: їх основні види та способи комплектації; 
- зберігання та облік лікарських засобів, наявних в аптечках з невідкладних станів; 
- обладнання та інструментарій для надання невідкладної медичної допомоги. 
3. Відповідальність медичного працівника за ненадання, несвоєчасне або неправильне надання невідкладної медичної допомоги 
пацієнту, що призвело до негативних наслідків: 
- поняття та види юридичної відповідальності в медичній діяльності; 
- поняття, межі та критерії лікарської помилки; 
- алгоритм ведення справ в разі настання несприятливих наслідків під час надання допомоги у зв’язку невідкладними станами. 
4. Досудове і позасудове врегулювання несприятливих наслідків під час надання допомоги у зв’язку із невідкладними станами: 
- порядок оформлення медичної документації; 
- алгоритм укладання мирової угоди з пацієнтом або його законними представниками. 
5. Докази і доказування в досудовому і судовому процесі в разі настання несприятливих наслідків під час надання допомоги у 
зв’язку із невідкладними станами: 
- види доказів в медичних справах; 
- засоби та способи доказування в судових процесах щодо медичних справ; 
- усні та письмові докази 

 

Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


