Українська Медична Асоціація у Великобританії (UMA UK)
Фонд сприяння респіраторній медицині (Україна)

Коли?

Дата: 09 липня 2017, 10:00 – 14:00

Для участі у воркшопі потрібна попередня реєстрація. Для тих, хто не реєструвався, можлива участь тільки як обзервер!

Де?

Місце проведення: Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, аудиторія кафедри анестезіології
(1-й поверх). Київ, вул. Братиславська, 3.

Хто проводить?
Організатор: Кафедра анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика
Модератори:
Р. Грех, лікар-анестезіолог, Президент UMAUK, Лондон, Великобританія
Ю. Куйбіда, лікар-анестезіолог , Лондон, Великобританія
Дж. Олвуд, старший співробітник операційного відділення, Лондон, Великобританія
А.Е. Доморацький к.мед.н. доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика
М.М. Пилипенко, к.мед.н, доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика

Про що це?

Це курс для лікарів-анестезіологів, лікарів швидкої допомоги та медицини катастроф, військових лікарів,
від інтернів до досвідчених спеціалістів, які хочуть дізнатися більше про складні дихальні шляхи: причини, діагностику,
принципи прийняття рішень, рекомендації Товариства складних дихальних шляхів та сучасні технології:
відеоларингоскопію, бронхоскопічну інтубацію та крико-тиреотомію.

Чому мене це навчить? (Програма курсу)
09:30 – 10:00

Реєстрація

Лекції:
10:00 — 10:20 Складна інтубація: визначення, причини, діагностика, підходи і методи ведення. Екстубація після складної
інтубації: підходи, стратегія поступової екстубації, катетери для заміни інтубаційної трубки.
10:20 — 10:40 Ведення непередбачувано складної інтубації. Рекомендації Товариства складних дихальних шляхів (DAS
Guidelines 2015).
10:40 — 11:00

Тактика прийняття рішень при очікуваній і раптовій проблемі "складного дихального шляху”.

11:00 — 11:20 Людський фактор у веденні складних дихальних шляхів.“Це була звичайна рутинна інтубація... ” – відео
Мартін Бромілі. Організаційні аспекти: столик для складної інтубації, сітка безпеки, планування, пре-брифінг та постбрифінг.
11:20 - 11:30

Перерва на каву!

Демонстрація:
11:30
— 11:50 Клинок Маккоя для ларингоскопа, інтубаційний буж, відеоларингоскопія, ендоскопічна інтубація,
крикотиреотомія. Віртуальний бронхоскопічний симулятор з Торонто. Ендотрахеальні відео-трубки: VivaSight-DL,
VivaSight-SL (Video).

Практичне заняття:
11:50 — 13:30
1. Відеоларингоскопія.
2. Fiberoptic intubation: Як працювати з ендоскопом. Ендоскопічна інтубація через ларингеальну маску з використанням
інтубаційного катетера Ейнтрі. Назотрахеальна та оротрахеальна ендоскопічна інтубація, повітровід Бермана. Екстубація
після складної інтубації, використання катетера для заміни інтубаційної трубки в межах стратегії поступової екстубації.
3. Крикотиреотомія. Ультразвук для візуалізації крикотиреоїдної мембрани.
4. Складна екстубація. Прогнозування та алгоритм дій.
13:30-14:00

Дискусії, запитання, пропозиції.

