
АНКЕТА 
учасника науково-практичної конференції  

Дванадцятий британо-український симпозіум 

(БУС 12) «Протоколи vs індивідуалізація 

лікування в анестезіології та інтенсивній 

терапії» 
 

* поля обов’язкові для заповнення  

ПРОХАННЯ! ПІП вказати друкованими літерами 

українською мовою! 

Прізвище* _____________________________________ 

Ім’я* __________________________________________ 

По-батькові* ___________________________________ 

E-mail* ________________________________________ 

Дата народження ________________________________ 

Назва організації ________________________________ 

Посада ________________________________________ 

Факс __________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________________ 

Вчене звання ___________________________________ 

Поштова адреса для особистої переписки: 

 

Місце роботи, відділення ________________________ 

 

Телефони:  

службовий (_____) _________________ 

факс (_____) ______________________ 

мобільний (_____) _________________ 

 

Додатково:  

Чи потрібні консультації з поселення в Києві   

 ТАК;     НІ 

Додаткова інформація:  
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ» ВІД 1 ЧЕРВНЯ 2010 P. № 2297-VI ДАЮ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ МОЇХ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ (ІМ'Я, АДРЕСА, 

ТЕЛЕФОН ТОЩО), ПАСПОРТНІ ДАНІ; ОСОБИСТІ ВІДОМОСТІ (ВІК, СТАТЬ, 

ТОЩО); ОСВІТА; ПРОФЕСІЯ. ТІЛЬКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОРГ. КОМИТЕТОМ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

Примітка: Орг. Комітет Конференції БУС -12 обов’язується 

використовувати персональні данні тільки в цілях організації 

конференції 

 

Дата ___________  Підпис _______________ 

Заповнені анкети надсилати на електронну адресу: 
bus-conference@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРШЕ інформаційне повідомлення 

 

  
 

  
        

 

  

  

Міністерство охорони здоров’я України 
Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 
Клінічна лікарня «Феофанія», ДУС 

Асоціація анестезіологів України 
University College London Centre  

for Anaesthesia 
National Hospital for Neurology  

and Neurosurgery 
The Association of Anaesthetists  

of Great Britain and Ireland 
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терапії» 
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ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ  

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Маємо честь запросити вас взяти участь у 

Дванадцятому британо-українському симпозіумі 

(БУС 12) «Протоколи vs індивідуалізація 

лікування в анестезіології та інтенсивній 

терапії». Місце проведення конференції: м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 21, в Клінічній лікарні 

«Феофанія». 

З задоволенням анонсуємо, що в конференції вже 

погодились прийняти участь близько 20 провідних 

зарубіжних спікерів з Великобританії, США 

Німеччини, Італії, Ізраїлю, Польщі, Балтійських 

країн. Всі доповіді іноземних спікерів будуть з 

перекладом на українську/російську мову. 

Як і на попередньому симпозіумі, рефрешер-курс, 

буде проходити понад 6 год, і лекції на ньому 

будуть читати декілька іноземних спікерів. 

Пленарні та секційні засідання, семінари та 

майстер-класи будуть проводитися 23-24.04.20 

паралельно у залах (А, В, С, D, F). Тому програма 

БУС 12 обіцяє бути насиченою, цікавою, та, 

сподіваємося, корисною. 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ включає наступні 

теми: 

1. Приклади впровадження протоколів в 

анестезіології та ІТ в розвинених країнах. 

2. Система контролю якості лікування. 

3. Респіраторна підтримка – погляд з боку 

доказової медицини та практичні аспекти.  

4. Мультимодальна анестезія «за» та «проти» 

мало- та безопіоїдної анестезії. 

5. Перспективи впровадження 

екстракопроральних методів ІТ. 

6. Анестезія та ІТ в кардіохірургії торакальній 

та васкулярній хірургії. 

7. Школа перфузіологів. 

8. Лікування масивних кровотеч. 

9. Невідкладні стани в кардіології. 

10. Надання невідкладної медичної допомоги та 

ІТ в умовах збройного конфлікту. 

11. Лікування тяжких інфекцій та сепсису, 

критерії вибору а/б. 

12. Новітні аспекти нейроінтенсивної терапії. 

13. Контроверсійні аспекти інфузійної терапії та 

клінічного харчування. 

14. Реґіонарна анестезія. 

15.  Анестезія та ІТ у дітей. 

16.  Нарада керівників профільних кафедр. 

17.  Сесія коротких доповідей. 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ (воркшопи) 

1. Cимуляційні лекції. 

2. Практикум із УЗД: візуалізація 

центральних вен, протоколи BLUE, FAST, 

RUSH, застосування УЗД в торакальній 

хірургії. 

3. Практикум із реґіонарної анестезії з УЗД та 

відпрацювання навиків (кадавер воркшоп). 

4. Майстер-клас по в/венній анестезії з 

цільовою концентрацією. 

5. Респіраторна підтримка при тяжких 

порушеннях механіки легень у дорослих та 

дітей. 

6. Забезпечення прохідності дихальних 

шляхів, «тяжкий дихальний шлях». 

7. Алгоритми надання допомоги при 

поєднаній травмі. 

8. Застосування екстракорпоральних методів 

оксигенації та підтримки гемодинаміки. 

9. Діагностика та лікування невідкладних 

станів у дітей. 

10. Основи бронхоскопії у ВІТ. 

11. Розбір клінічних випадків – «тяжкий 

пацієнт». 

 

Примітка: після проходження майстер-класу, 

учасникам видається сертифікат з відповідною 

кількістю балів. 

Конференція внесена до Реєстру конгресів, з’їздів, 

науково-практичних конференцій у 2020 р. 
 

Просимо доповідачів пройти реєстрацію на 

сайті:http://anaesthesiaconference.kiev.ua/uk/rejestratsiya-

dopovidachiv до 10 березня 2020 р. 

 

Абстракти та тези доповідей надсилати до 1 березня 

2020 р. проф. Олександру Галушку на адресу: 

agalushko@ukr.net.  

Абстракти та тези будуть надруковані в журналі 

«МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ» 

атестованому ДАК МОН України 

 

Презентації клінічних випадків – на ky.iv@yahoo.com  

до 10 березня 2020 р. 

 

Початок реєстрації – 22 квітня 2020 р. о 12 годині в та 

23 квітня 2020 р. о 8 годині в КЛ Феофанія. 

Церемонія відкриття конференції – 23 квітня 2020 р. о 

10.00 год. 

 Проживання у готелях м. Києва (від 450 грн./добу) 

 Зворотними квитками оргкомітет не забезпечує  

 

Після закінчення Конференції учасники 

отримають Сертифікат учасника з відповідною 

кількістю балів 

 
Адреса оргкомітету конференції: 04112, м. Київ, вул. 

Дорогожицька 9. НМАПО ім. П.Л. Шупика (з поміткою: 

кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, доц. 

Максиму Пилипенку). 

 

Контактні телефони: 

(044) 518 41 57 – кафедра анест. та ІТ НМАПО. 

Е-mail: maxpyl@yahoo.com 

 

Консультації з приводу поселення: 

доц. Дмитро Дзюба,  

Е-mail: dr_dzuba@ukr.net 

Мар’яна Болюк, тел. +068 104 59 25 

 

Contact in UK: Roman Cregg, Email: r.cregg@ucl.ac.uk  

 

Cайт конференції: 

www.anaesthesiaconference.kiev.ua 

http://anaesthesiaconference.kiev.ua/uk/rejestratsiya-dopovidachiv
http://anaesthesiaconference.kiev.ua/uk/rejestratsiya-dopovidachiv
mailto:agalushko@ukr.net
mailto:ky.iv@yahoo.com
mailto:r.cregg@ucl.ac.uk

