
АНКЕТА 
учасника науково-практичної конференції Десятого 
британсько-українського симпозіуму (БУС 10) 
з анестезіології та інтенсивної терапії: фокус на 

ефективності та комфорті (до 100-річчя 
заснування Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика). 

 
* поля обов’язкові для заповнення  

ПРОХАННЯ! ПІП вказати друкованими літерами 
українською мовою! 

Прізвище* _____________________________________ 
Ім’я* __________________________________________ 
По-батькові* ___________________________________ 
E-mail* ________________________________________ 
Дата народження ________________________________ 
Назва організації ________________________________ 
Посада ________________________________________ 
 
Поштова адреса для особистої переписки: 
 
Місце роботи, відділення ________________________ 
 
Телефони:  
службовий (_____) _________________ 
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 

 

 

Дата ___________  Підпис _______________ 
Заповнені анкети надсилати на електронну 

адресу: bus-conference@ukr.net 
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ДРУГЕ інформаційне 
повідомлення  

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити вас взяти участь у роботі 
Десятого британсько-українського симпозіуму 
(БУС 10) з анестезіології та інтенсивної терапії: 
фокус на ефективності та комфорті (до 100-
річчя заснування Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика). Місце проведення конференції: м. 
Київ, вул. Академіка Заболотного, 21, в Клінічній 
лікарні «Феофанія». 
 
Як завжди, на БУС будуть виступи провідних 
вітчизняних спеціалістів.  
Участь в конференції вже підтвердили 8 
іноземних спікерів, які прочитають близько 20 
лекцій та доповідей та проведуть цікаві майстер-
класи (МК) і воркшопи,  зокрема:  
Paolo Pelosi (Італія) 
1. Протективна вентиляція для всіх пацієнтів. 
2. Трахеостомія у хворих, що перебувають у 
критичному стані.  
МК. Варіабельна вентиляція у пацієнтів, що 
перебувають у критичному стані: чи хаос 
накраще? 
Fabian Kooij (Нідерланди) 
1. Навчання з травми стає європейським: курс 
травми ETC.  
2. Масивна крововтрата і трансфузія. 
МК. Невідкладне забезпечення прохідності ДШ та 
невідкладне лікування масивних кровотеч. 
Євген Чумаченко (Франція) 
1. Особливості анестезіологічного забезпечення у 
хворих із супутнім ожирінням та артеріальною 
гіпертензією. 
2. Післяопераційна опіоїдна гіпералгезія: шляхи 
профілактики та запобігання. 
МК. Тенденції сучасної французької 
анестезіології. 

Роман Ґрех (Великобританія) 
1. Анестезіологічний сервіс – британська модель. 
2. Інтервенційне лікування тазового болю. 
МК. УЗД візуалізація (кадавер воркшоп). 
Giulio Rosboch (Італія) 
1. Протективна механічна вентиляція в 
торакальній хірургії: від механіки дихання до 
доказової медицини. 
2. Маневр розкриття легень в операційній: від 
базових основ до проведення під час 
однолегеневої вентиляції. 
Pawel Nadziakiewicz (Польща) 
1. Анестезіологічні підходи для пацієнтів із 
серцево-судинними захворюваннями при 
некардіальній хірургії: клапанна недостатність та 
хронічна серцева недостатність. 
2. Анестезіологічні підходи для пацієнтів із 
серцево-судинними захворюваннями при 
некардіальній хірургії: ішемічна хвороба серця та 
інфаркт міокарда. 
МК. Запитання та відповіді: що крок за кроком 
робити із серцево-судинними пацієнтами, які 
надходять до ВІТ? 
Юрій Куйбіда (Великобританія) 
1. Дихальні шляхи та вентиляція – що нового? 
2. Симуляція як метод навчання.  
3. Сонографія легень для анестезіолога. 
МК. УЗД візуалізація (кадавер воркшоп). 
Ігор Жуков (США) 
1. Передопераційна бета-блокада у пацієнтів, 
яким планують некардіальні операції (рефреш 
курс). 
2. Ультразвук в практиці анестезіолога (рефреш 
курс).  
3. Сонографія легень для анестезіолога. 
МК. Відпрацювання практичних навиків УЗД 
грудної клітки. 
Доповіді іноземних спікерів будуть 
супроводжуватись перекладом на українську 
мову.  
 

18.04.18 по обіді та 19.04.18 зранку буде 
проводитись рефрешер-курс.  
 
19.04.18 у залі Е відбудеться сателітний 
симпозіум «Сучасні досягнення нутрітивної 
підтримки у пацієнтів в ургентних станах».  
 
Семінари та майстер-класи будуть проводитися 
19-20.04.18 у залах (В, С, F, Н).  
21.04.18 у першій половині дня у 3 залах 
одночасно відбудуться додаткові майстер-класи.  

 
Конференція внесена до Реєстру конгресів, 
з’їздів, науково-практичних конференцій у 2018 р. 
 
Церемонія відкриття конференції – 19 квітня 2018 р. 
о 9 год 15 хв. 
 
q Проживання у готелях м. Києва (від 450 грн./добу) 
q Зворотними квитками оргкомітет не забезпечує  

 
Після закінчення Конференції учасники 
отримають Сертифікат учасника 
 
Cайт конференції: 
www.anaesthesiaconference.kiev.ua 
Адреса оргкомітету конференції: 04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька 9. НМАПО імені П.Л. Шупика (з 
поміткою: кафедра анестезіології та інтенсивної 
терапії, доц. Пилипенку Максиму Миколайовичу). 
 
Контактні телефони: 
(044) 518 41 57 – кафедра анест. та ІТ НМАПО. 
Е-mail: maxpyl@yahoo.com 
 
Консультації з приводу поселення: 
доц. Дзюба Дмитро Олександрович, тел.+050 565 03 44 
Е-mail: dr_dzuba@ukr.net 
Журовська Юлія Михайлівна, +096 904 95 18 
 
Contact in UK: Roman Cregg 
Email: r.cregg@ucl.ac.uk 


