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Зміст 

 Лекція по тренінгу у ВБ була на БУСі і не раз 

 

 Акцент сьогодні на ПОМ і сумісності сучасної 
програми навчання анастезіологів у ВБ 

 

 В кінці (?час) – питання  
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Enhanced recovery program  

(пришвидшена програма відновлення)  
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Вади сну 
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Супер-спеціалізація 
Анестезія +/- ІТ 

Менеджмент 

Медсестра-анестезист 
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Освіта і 
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Яким чином це вчать у ВБ? 
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У ВБ тренування на лікаря 

 Унікальне  

 7 (8) років (Сімейні лікарі та психіатри – 3 роки) 

 

 Починаючи з 2-3 до 7 року молоді / середнього рівня 
спеціалісти беруть на себе 80% всіх невідкладних 
поступлень (операційних втручань)! 

 В хірургії ‘Life or limb’ після 00:00 

 

 Консультанта викликають з дому тільки в найважчих 
випадках і то вони як правило на місці запізно 

 Робочий тиждень консультанта 3.5-4 дні?  

 

 



Снепшот мого дня  

 Ранок 7:30 

 9:30 – 13:00 

 ? Обід ? 

 13:00-17:00 

 

 Чергування 

 



Тренінг 

 Семінари 

 

 Курси 

 FRCA 

 ALS/ATLS/EPLS 

 Management 

 Конференції 

 ASA 

 EBPOM 

(Разом 11.000 фунтів) 

 



Вибір лікарень які пропонують навчання 
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6(7) років ? 

 

 “European Working Time Directive” 

 

 Більше ІТ 

  

 Spiral learning (багато повтору) 

 

 Ж >> M  

 

 

 



Час у тренінгу 



Overview - process 
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Як попадають в анестезію - Екзамени 

 

 MRCP/MRCS/MRCPaed – надається перевага 

«Терапевт» =\= ПОМ Оптимізатор 

 

  FRCA I, II частини – Проблема!  

 Глибина --- ширина 

 

 

 

 

 



Overview - process 
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Ми теж над тім сильно думаємо ? 



В Україні  

 Це досягнено: 

 

 1,5 роки інтернатури 

 Начитка лекцій і семінарів на кафедрах 

 Нагрузка на плечах молодих кафедральних працівників 

 Кількість --------------------------------------------------- Якість 

  Радянська система і пріоритети залишились 

 Практична частина стажування ускладнена “делікатними 
відносинами між анастезіологом, хірургом і пацієнтом 

 Викладачі в Україні як правило не є практикуючими 
лікарями. 

 

 



БУС 4 

? 


