Програма Сьомого Британсько-Українського Симпозіуму
“Новітні тендеції в сучасній анестезіології та інтенсивній
терапії – акцент на проблемах травми, кровотечі та сепсису”
22-25 квітня 2015 р.
22 квітня, середа
ОСВІЖАЮЧИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ (Refresher course)
Клінічна лікарня «Феофанія» (зал В), ОСВІЖАЮЧИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ (Refresher course).
14:00 -16.00

Відео майстер-клас з судинних доступів

А.М. Строкань

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги КМКЛШМД, Аудиторія кафедри анестезіології.
ОСВІЖАЮЧИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ (Refresher course)
14:00 -15.00
Питання невідкладної кардіології в практиці анестезіолога.
О.А. Лоскутов
15:00 -16:00
Актуальні питання контролю за нозокоміальними інфекціями у ВІТ.
Л.В. Згржебловська
16:00 -17:00
Інтраабдомінальна інфекція.
О.Е. Доморацький
17:00 -18:00
Діабет та інсульт: деякі секрети ведення хворих із поєднаною патологією.
О.А. Галушко

23 квітня, четвер
Клінічна лікарня «Феофанія» (зал В), ОСВІЖАЮЧИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ (Refresher course)
8:30 -9:15
Масивна крововтрата і коагулопатія травми.
Лео Крівський

Реєстрація
8:00-9:30
9:30-10:00

ВСТУПНЕ СЛОВО
ТА ПРИВІТАННЯ
(зал А)

Привітання від МОЗ України
Привітання від НАМН України
Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік Ю.В. Вороненко
Начальник Управління охорони здоров’я ДУС В.А. Піщиков
Головний лікар КЛ «Феофанія» І.П. Семенів
Проф. І.П. Шлапак
Роман Ґрех (Великобританія)

Засідання (зал А). Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії.
Голови: I.П. Шлапак, В.І. Черній, Р.М. Федосюк, Лео Крівський, Роман Ґрех
10:00 -10:15
Перші кроки анестезіологічної науки в Україні (до 90-річчя проф. Л.П.
Чепкого).
10:15 -10:30
Особливості анестезії і периопераційної інтенсивної терапії при операціях
в онкохірургії.
10:30 -11:00
Британський досвід анестезіологічного забезпечення при торакальній
травмі.
11:00 -11.15
Корекція гемодинаміки на етапах інтубації і екстубації.
11:15 -11:45
Апдейт в лікуванні периопераційного болю.
11:45 -12:00
12:00 -12:15
12:15 -12:30
12:30 -13:00

Аспекти периопераційного анестезіологічного супроводу лапароскопії.
Карбапенеми: вибір серед рівних? Чи це так?
Як змінити пострадянську систему післядипломної освіти анестезіологів в
Україні на європейську?
FRCA OSCE/VIVA: чи має місце британська методологія екзамену в
Україні? Результати пілотної програми.

І.П. Шлапак
В.І. Черній
Лео Крівський
(Великобританія)
О.А. Лоскутов
Роман Ґрех
(Великобтитанія)
С.М. Бишовець
Л.А. Харченко
C.І. Воротинцев
Ірина Рибінкіна
(Великобританія)

Засідання (зал B). Актуальні питання знеболення та інтенсивної терапії у постраждалих та поранених.
Голови: Ю.Ю. Кобеляцький, Г.П. Хитрий, М.М. Пилипенко, О.О. Павлов
10:15 -10:30
ТССС – система надання тактичної допомоги при бойових пораненнях.
О.Е. Доморацький
10:30 -10:45
Анестезіолог в АТО: допомога пораненим в умовах оточення.
Д.В. Кліменко
10:45 -11:00
Анестезіолог в АТО: основні проблеми, які виникали при наданні допомоги
Я.О. Лещенко
пораненим на первинній ланці та шляхи їх вирішення.
11:00 -11:15
Анестезіолог в АТО: допомога пораненим на етапі медичного пункту
Я.Е. Левченко
батальйону.
11:15 -11:30
Організація анестезіологічної та реаніматологічної допомоги пораненим в
Г.П. Хитрий
зоні АТО на етапах медичної евакуації.
11:30 -11:45
Сучасні підходи до знеболювання в умовах бойових дій.
Ю.Ю. Кобеляцький
11:45 -12:00
Лікування болю у поранених на етапах евакуації.
М.М. Пилипенко
12:00 -12:15
Досвід надання хірургічної та анестезіологічної допомоги в умовах
І.І. Ремень
Селідовської центральної міської лікарні.
12:15 -12:30
Принципи організації медичної допомоги пораненим з травмою нервової
А.П. Гук
системи під час військових дій.
12:30 -12:45
Аспекти організації інтенсивної терапії пацієнтам з полісистемними
Ю.І. Марков
ушкодженнями на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.
12:45 -13:00
Седація під час реґіональної анестезії у пацієнтів з поєднаними
Ю.Л. Кучин
пошкодженнями.

Майстер-клас (воркшоп), (хірургічний корпус, відділенні інтенсивної терапії, реанімаційний зал; необхідна
попередня реєстрація; збір біля столу реєстрації на воркшопи за 10 хв. до початку заняття).
Симуляція клінічних сценаріїв та невідкладних станів в анестезіології.*
Модератори: І.А. Кучинська, І.В. Кисельова, Ірина Рибінкіна, Лана Нела
10:00 -11:00
Симуляція невідкладних станів в операційній: алгоритми ABCDE в
Лана Нела,
щоденній практиці анестезіолога. Група 1.
Ірина Рибінкіна
(Великобританія)
11:20 -12:20
Симуляція невідкладних станів в операційній: алгоритми ABCDE в
Ірина Рибінкіна, Лана
щоденній практиці анестезіолога. Група 2.
Нела (Великобританія)
* – Цей воркшоп потребує попередньої реєстрації та додаткової оплати 300 грн. З питань реєстрації та сплати внеску звертайтеся за
тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Тетяна Миколаївна.

13.00 Збір для загального фото на вулиці біля входу в лекційний корпус.
13.10-14.00 Обідня перерва.
Засідання (зал А). Актуальні питання інтенсивної терапії.
Голови: Ю.Ю. Кобеляцький, Влад Кушаковський, І.Р. Малиш, С.О. Дубров, С.М. Гриценко
14:00 -14:15
Спірні питання інфузійної терапії.
Ю.Ю. Кобеляцький
14:15 -14:30
Тяжка політравма: як запобігти помилок в протишоковій палаті.
І.Р. Малиш
14:30 -15:00
Анестезіологічне забезпечення спінальної травми.
Влад Кушаковський
(Великобританія)
15:00 -15:15
Тяжка політравма: як запобігти помилок в інтенсивній терапії.
Л.В. Згржебловська
15:15 -15:45
Роль анестезіолога, як члена команди.
Олена Кушаковська
Колапс в пологовому відділені. Особливості реанімації вагітних.
(Великобританія)
15:45 -16:00
Менеджмент крововтрати у пацієнтів з коагулопатією при травмі.
С.О. Дубров
Засідання (зал B). Актуальні питання анестезіології.
Голови: Л.М. Смірнова, О.Ю. Сорокіна, С.І. Воротинцев, В.Й. Лисенко
14:00 -14:15
Медикаментозне забезпечення реґіонарної анестезії в акушерстві.
14:15 -14:30
Використання нових ад’ювантів в загальній анестезії.
14:30 -14:45
Інтраопераційний On-line моніторинг центральної гемодинаміки у хворих із
ожирінням.
14:45 -15:00
Сучасні аспекти парентерального харчування.
15:00 -15:15
"Damage control resuscitation" під впливом екзогенних факторів згортання
крові при масивній акушерській крововтраті.
15:15 -15:30
Когнітивні функції та знеболення кесаревого розтину.
15:30 -15:45
Застосування варіантів епідуральної анестезії під час ендоваскулярної
балонопластики облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок.
15:45 -16:00
Постпункційний головний біль: роль води для ін'єкцій та об'єму
передінфузії - міфи та реальність.

А.О. Жежер
О.Е. Доморацький
С.І. Воротинцев
О.Е. Доморацький
В.А. Седінкін
О.О. Волков
Д.О. Дзюба
К.Ю. Шарлай

Майстер-клас (воркшоп), (зал С, тренінговий клас, конференц-центр, вхід з вулиці; необхідна попередня
реєстрація). Симуляція клінічних сценаріїв травми. *
Модератори: Л.В. Згржебловська, Д.М. Сурков, Ірина Рибінкіна, Лана Нела
14:00 -15:30
Алгоритм ABCDE при травмі. Симуляція клінічних сценаріїв травми за
Ірина Рибінкіна,
міжнародними стандартами на прикладі системи ATLS.
Лана Нела,
(Великобританія)
* – Цей воркшоп потребує попередньої реєстрації та додаткової оплати 300 грн. З питань реєстрації та сплати внеску звертайтеся за
тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Тетяна Миколаївна.

16.00-16:15 Перерва
Засідання (зал А). Актуальні проблеми інтенсивної терапії.
Голови: І.І. Тітов, C.І. Воротинцев, А.М. Строкань, Лана Нела
16:15 -16:45
Чи є протективна вентиляція стратегією, що попереджає розвиток
післяопераційних легеневих ускладнень?
16:45 -17:00
Тривале голодування та вихід з нього: аспекти інтенсивної терапії.
17:00 -17:30
Людський фактор у відділенні невідкладної допомоги.
17:30 -17:45
17:45 -18:00
18:00 -18.15

Ефективність різних методів забезпечення прохідності дихальних шляхів у
хворих з флегмоною шиї.
Проблема сонного апное в клініці анестезіології та інтенсивної терапії.
Оснащення відділень інтенсивної терапії респіраторною технікою, як
критерій готовності до масового надходження хворих та постраждалих.

C.І. Воротинцев
А.М. Строкань
Лана Нела
(Великобританія)
В.Ю. Артеменко
І.І. Тітов
М.М. Пилипенко

Робоча нарада головного позаштатного анестезіолога МОЗ України (зал D, адміністративний корпус).
Керівник наради: Р.М. Федосюк
15:00 -16:45
Робоча нарада головного позаштатного анестезіолога МОЗ України з Р.М. Федосюк
головними обласними позаштатними спеціалістами: підсумки роботи за
2014-й рік, проблеми та найближчі завдання.
Організаційний семінар для завідувачів відділень та головних обласних позаштатних спеціалістів з участю
головного позаштатного анестезіолога МОЗ України (зал В). Організація допомоги при травмі та новий наказ по
службі анестезіології.
Модератори: Р.М. Федосюк, І.О. Йовенко, Д.М. Сурков, Ф.С. Глумчер
16:15 -17:00
Стандартизація надання допомоги при травмі: чи можна прийняти в Україні Д.М. Сурков,
стандарт ATLS?
І.О. Йовенко
17:00 -18:15
Відкрите засідання Робочої групи з розробки нового наказу МОЗ з Р.М. Федосюк
регламентації діяльності анестезіологічної служби України.
Майстер-клас (воркшоп), (зал С, тренінговий клас, конференц-центр, вхід з вулиці).
Практичні аспекти забезпечення прохідності дихальних шляхів при спінальній травмі в мирних умовах та при
бойових діях. Відпрацювання на манекені.
Модератори: М.С. Лісянський, Д.В. Кліменко, Влад Кушаковський
16:15 -17:15
Труднощі і шляхи забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів при
Влад Кушаковський
травмі шийного відділу хребта.
(Великобританія)
М.С. Лісянський
Д.В. Кліменко

24 квітня, пятниця
Увага! КАДАВЕР ВОРКШОП: ознайомлення з методиками реґіонарної анестезії на трупі. Встановлення
внутнішньокісткового доступу (зал F, патанатомічний корпус; необхідна попередня реєстрація).*
В програмі: Топографоанатомічні особливості розташування нервових сплетінь, які блокуються під час анестезії
верхньої та нижньої кінцівок, поперекового сплетіння. УЗД візуалізація. Відпрацювання техніки виконання блокад та
встановлення внутнішньокісткового доступу для інфузії.
Модератори: А.М. Строкань, В.І. Коломаченко, Б.В. Михайлов, Ashish Shetty, Роман Ґрех
9:00 -10:00
Група 1
10:10 -11:10
Група 2
11:20 -12:20
Група 3
12:30 -13:30
Група 4
* – Цей воркшоп потребує попередньої реєстрації та додаткової оплати 300 грн. З питань реєстрації та сплати внеску звертайтеся за
тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Тетяна Миколаївна.

Засідання (зал А). Актуальні питання діагностики та лікування масивних кровотеч.
Голови: Р.О. Ткаченко, І.О. Йовенко, В.І. Нікішаев, О.М. Клігуненко
9:00 -9:15
Комплексна терапія масивних акушерських кровотеч.
9:15 -9:30
Лікувальна тактика при портальній гіпертензії, ускладненій кровотечею з
варикозно розширених вен стравоходу і шлунку.
9:30 -9:45
Комплексна ІТ масивної коагулопатичної кровотечі.
9:45 -10:15
Масивні акушерські кровотечі: підходи британських анестезіологів.
10:15 -10:30
10:30 -10:45
10:45 -11:00
11:00 -11:15

Масивна трансфузія при політравмі і вогнепальній травмі.
Тактика інфузійної терапії при шоках різної етіології.
Інфузійна терапія при політравмі і вогнепальній травмі.
Особливості інфузійно-трансфузійної терапії при кровотечах різного
генезу.

Засідання (зал В). Актуальні проблеми інтенсивної терапії.
Голови: О.Ю. Сорокіна C.І. Воротинцев, В.М. Коновчук, О.О. Тарабрін
9:00 -9:15
Нейронспецифічна енолаза як маркер пошкодження нервової тканини при
тяжкій термічній травмі.
9:15 -9.30
Показники енергобіомоніторингу як критерій динамичної оцінки
функціонального стану.
9:30 -9:45
Ефективність методів нутритивної підтримки у пацієнтів з гострим тяжким
панкреатитом.
9:45 -10:00
Низькопотокова пролонгована вено-венозна гемодіафільтрація в лікуванні
хворих із політравмою.
10:00 -10:15
Застосування рекруітменту в інтенсивній терапії.
10:15 -10:30
Lung ultrasound: новітній стетоскоп в руках анестезіолога. Шлях від сумніву
до алгоритму.
10:30 -10:45
Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування
складної інтубації трахеї у вагітних.
10:45 -11:00
Колоїдно-кристалоїдна війна – чи ГЕКи ще тримають оборону?
11:00 -11:15
Оптимізація обстеження хворих, що надходять до лікарні в стані коми
неясної етіології.

О.В. Голяновский
В.І. Нікішаев
Р.О. Ткаченко
Олена Кушаковська
(Великобританія)
І.О. Йовенко
Р.О. Ткаченко
І.О. Йовенко
О.М. Клігуненко

Т.О. Бузяк
Л.М. Смірнова
О.Ю. Сорокіна
C.І. Воротинцев
В.П. Фрончко
Л.В. Скольська
В.А. Ціома
О.А. Галушко
А.Б. Кучма

Засідання (зал D, адміністративний корпус). Актуальні питання дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.
Голови: А.В. Біляєв, М.А. Георгіянц, В.І. Снісар
9:00 -9:15
MIST в інтенсивній терапії у недоношених новонароджених з РДС.
Д.М. Сурков
9:15 -9:30
Лактат як предиктор тяжкості стану і смертності при критичних станах у
В.І. Снісар
дітей.
9:30 -9:45
Антибіотикотерапія сепсису у дітей.
М.А. Георгіянц
9:45 -10:00
Посттравматичні стресові розлади у дітей з політравмою на сучасному
С.М. Ярославська
етапі.
10:00 -10:15
Відновлення ОЦК при масивній інтраопераційній крововтраті у дітей в
І.В. Кисельова
контексті програми Fast-track.
10:15 -10:30
Моніторинг тиску в манжетці ендотрахеальної трубки у дітей 6-12 років,
О.В. Філик
що перебувають на МВЛ.
10:30 -10:45
Дискусія.
Майстер-клас (воркшоп), (зал С, тренінговий клас, конференц-центр, вхід з вулиці; необхідна попередня
реєстрація). Методи зупинки зовнішньої кровотечі на догоспітальному етапі. Тяжкі дихальні шляхи. Міжнародні
стандарти надання допомоги при тяжкій політравмі. *
Модератори: В.О. Крилюк, О.О. Буднюк, О.Е. Доморацький
9:30 -10:30
Група 1. Методи зупинки зовнішньої кровотечі на догоспітальному етапі.
В.О. Крилюк
Внутрішньокістковий доступ при неможливості постановки венозного
І.В. Кузьмінський
катетера.
9:30 -10:30
Група 2. «Тяжкі дихальні шляхи». Застосування сучасних методів
О.О. Буднюк,
візуалізації гортані та інтубації.
О.Е. Доморацький
10:40 -11:40
Група 1. «Тяжкі дихальні шляхи». Застосування сучасних методів
О.О. Буднюк,
візуалізації гортані та інтубації.
О.Е. Доморацький
10:40 -11:40
Група 2. Методи зупинки зовнішньої кровотечі на догоспітальному етапі.
В.О. Крилюк
Внутрішньокістковий доступ при неможливості постановки венозного
І.В. Кузьмінський
катетера.
11.50 -13.00
Проведення первинного і вторинного огляду за системою ATLS.
Д.М. Сурков,
І.В. Кузьмінський

* – Цей воркшоп потребує попередньої реєстрації та додаткової оплати 300 грн. З питань реєстрації та сплати внеску звертайтеся за
тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Тетяна Миколаївна.

11:15-11:30 Перерва
Засідання (зал А). Актуальні питання інтенсивної терапії.
Голови: Я.М. Підгірний, Лео Крівський, В.І. Черній, Ю.І. Налапко
11:30 -11:45
Дискусійні питання діагностики та інтенсивної терапії сепсису у вагітних та
породіль.
11:45 -12:00
Організація інтенсивної терапії при травмі в умовах обмеженого
матеріального і кадрового забезпечення.
12:00 -12:15
Інтерпретація результатів клінічних досліджень з антибіотикотерапії
нозокоміальної пневмонії.
12:15 -12:45
Британський протокол «тяжких дихальних шляхів».
12:45 -13:00

Глікемічний контроль як технологія профілактики інфекційних ускладнень
у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою.

Я.М. Підгірний
Ю.І. Налапко
М.М. Пилипенко
Лео Крівський
(Великобританія)
О.О. Єгоров.

Майстер-клас (воркшоп), (зал В). Запитання до анестезіолога, який тривалий час був в зоні АТО.
Модератори: Г.П. Хитрий, В.М. Мельник, О.А. Галушко
11:30 -12:15
Хто впливає на прийняття медичних рішень в зоні АТО?
Д.В. Кліменко
Я.Е. Левченко
Я.О. Лещенко
12:15 -13:00
Чи спроможна військово-медична служба надавати допомоги пораненим і
Д.В. Кліменко
постраждалим в зоні АТО без участі волонтерів?
Я.Е. Левченко
Я.О. Лещенко
Обідня перерва 13:00-14:00
Засідання (зал А). Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії.
Голови: Ю.Ю. Кобеляцький, О.А. Лоскутов, Роман Ґрех, А.П. Мазур
14:00 -14:15
Інтенсивна терапія гострого інфаркту міокарда при осколочних пораненнях
серця.
14:15 -14:45
Оновлені протоколи ALS.
14:45 -15:00
15:00 -15:30

Рентгенологічне дослідження блокад на поперековому рівні.
Хронічний біль: введення в проблему.

15:30 -15:45

Пришвидшені реабілітаційні протоколи при оперативних втручаннях.

О.А. Лоскутов
Лана Нела
(Великобританія)
В.І. Коломаченко
Ashish Shetty
(Великрбританія)
Ю.Ю. Кобеляцький

Майстер-клас (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал В). Актуальні питання лікування крововтрати. Роль
анестезіолога, як члена команди.
Модератори: Р.О. Ткаченко, В.М. Мельник, М.М. Пилипенко
14:00 -14:45
Потреби у зміні регуляторної бази по переливанню крові для екстрених
Р.О. Ткаченко,
ситуацій: 1) переливання теплої цільної крові; 2) переливання
І.О. Йовенко
еритроцитарної маси від універсального донора.
Лео Крівський
Олена Кушаковська
15:00 -15:45
Роль анестезіолога, як члена команди при лікуванні критичних станів в
Олена Кушаковська
акушерстві.
(Великобританія)
15:45 -16:00 Перерва
Майстер-клас (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал В). Розбір клінічних випадків.
Модератори: А.В. Біляєв, М.В. Бондар, І.В. Кисельова, М.М. Пилипенко
16:00 -17:00
Презентація і обговорення клінічних випадків.
І.В. Кисельова
17:00 -17.45
Pro та contra використання кортикостероїдів при тяжких вірусних
М.В. Бондар
пневмоніях.
О.Ю. Хоменко
Засідання (зал А). Актуальні питання реґіонарної анестезії. Лікування болю.
Голови: А.М. Строкань, Роман Ґрех, В.С. Фесенко, В.В. Суслов
16:00 -16:30
Лікування хронічного болю.
16:30 -16.45
16.45 -17:15

Нове в післяопераційному знеболюванні.
Реґіонарна анестезія в травматології.

Ashish Shetty
(Великобтитанія)
Ю.Ю. Кобеляцький
Влад Кушаковський

17:15 -17:45

Інтервенційне лікування хронічного болю.

(Великобтитанія)
Роман Ґрех
(Великобтитанія)

17:45 -18:15 Дискусія, висновки, закриття симпозіуму

25 квітня, субота
Майстер-клас (воркшоп), сесія запитань та відповідей (зал С, тренінговий клас, конференц-центр, вхід з вулиці).
«Тяжкі дихальні шляхи».
Модератори: М.М. Пилипенко, Лео Крівський
10:00 -12:00
Відпрацювання «просунутих» навичок встановлення контролю над
Лео Крівський
«тяжкими дихальними шляхами» на різних манекенах.
(Великобританія)

