
 

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  « М е д и ц и н а  н е в і д к л а д н и х  с т а н і в »  
 
 

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 

Майстер-класи 
 

Дата та час 
проведення: 26 квітня 2017 року, 15.30-18.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №2, зал №17 

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
(кафедра медицини невідкладних станів та кафедра медицини катастроф і 
військової медичної підготовки); ДУ «Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; 
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КМДА; 
Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів, медицини катастроф і військово-медичної допомоги»; 
Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська асоціація 
працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини 
катастроф» 

 

ПРОГРАМА* 
 

15.30-16.10 Телеметрична ЕКГ-діагностика на службі у швидкої, сімейного лікаря. 
Телеметричний кардіологічний комплекс UNET 
Спільна доповідь Київського міського центру екстреної медичної допомоги  
та ТОВ «Компанія «ЮТАС» 
Штаєр А.М. та Пересунько П. 
16.10-16.30 Американський досвід штучної вентиляції легень у позалікарняному середовищі 
Компанія ТОВ «Дана МС» Майкл Опачевські  
16.40-17.00 Інноваційні рішення та особливості штучної вентиляції за допомогою турбінних 
апаратів для пацієнтів різних вікових груп (Компанія ТОВ «Дана МС» Лимар В., Єлокіна В.) 
17.10-17.30 Надання екстреної допомоги травмованим на догоспітальному етапі: сучасні  
погляди на проблему 
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
МОЗ України», ВГС «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної допомоги» (Крилюк В.О., завідувач 
відділу підготовки інструкторів) 
17.40-18.00 Базова підтримка життя згідно стандартів 2015 року 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 
Рощін Г.Г., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Крамарєва О.Г., Орел В.В. 

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

*У програмі можливі зміни та доповнення 


