ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Наукового симпозіуму з міжнародною участю
БРИТАНО-УКРАЇНСЬКИЙ СИМПОЗІУМ (БУС – 14)
«Мультідісциплінарний підхід в анестезіологи та інтенсивній терапії:
від теорії до практики»,
що відбудеться 16-17 грудня 2022 р.
у «гібридному» форматі.

Міністерство охорони здоров’я України
Національний університет охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика
Симпозіум проводиться за сприяння:
Асоціації анестезіологів, перфузіологів та лікарів інтенсивної терапії
України
Асоціації анестезіологів України
Фонду сприяння респіраторній медицині
Української медичної асоціації Великобританії
The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland
Інституту серця МОЗ України
КЛ «Феофанія»
Реєстраційна форма на сайті:
https://anaesthesiaconference.kiev.ua/uk/

АНКЕТА
учасника наукового симпозіуму з міжнародною участю
БРИТАНО-УКРАЇНСЬКИЙ СИМПОЗІУМ (БУС – 14)
«Мультідісциплінарний підхід в анестезіологи та інтенсивній
терапії: від теорії до практики»,
що відбудеться 16-17 грудня 2022 р.
у «гібридному» форматі.
* поля обов’язкові для заповнення
ПРОХАННЯ! ПІБ вказати друкованими літерами українською мовою!
Прізвище* _____________________________________
Ім’я* __________________________________________
По-батькові* ___________________________________
E-mail* ________________________________________
Назва організації ________________________________
Посада ________________________________________
Факс __________________________________________
Науковий ступінь _______________________________
Вчене звання ___________________________________
Поштова адреса для особистого листування:
Місце роботи, відділення ________________________
Телефони:
службовий (_____) _________________
факс (_____) ______________________
мобільний (_____) _________________
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. КОМІТЕТОМ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Примітка: Орг. Комітет Конференції БУС-14 обов’язується
використовувати персональні данні тільки в цілях організації
конференції
Дата ___________ Підпис _______________
заповнені анкети надсилати на електронну адресу:
bmv.anest@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
В даний час ми зіткнулися із викликами
розвитку післядипломної освіти в умовах
російської агресії та війни. І зараз, як ніколи, для
кожного лікаря важливо продовжувати своє
професійне
вдосконалення
для
надання
кваліфікованої допомоги військовим та цивільним
особам.
Тому, запрошуємо Вас взяти участь у БританоУкраїнському
симпозіумі
(БУС–14)
«Мультідісциплінарний підхід в анестезіологи
та інтенсивній терапії: від теорії до практики»,
що відбудеться 16-17 грудня 2022 р.
у
«гібридному» форматі.
В конференції вже погодились прийняти участь
ряд
провідних
зарубіжних
спікерів
з
Великобританії, США, Німеччини, Австрії,
Ізраїлю, Польщі, Італії, та ін.
Як і на попередньому симпозіумі, відбудеться
рефрешер-курс за участю вітчизняних та
іноземних спікерів. Пленарні та секційні
засідання, семінари та майстер-класи будуть
проводитися у «гібридному» режимі з одночасною
демонстрацією на каналі «Лікарського освітнього
порталу».
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ включатиме
наступні теми:
1. Надання невідкладної медичної допомоги та ІТ
в умовах збройного конфлікту.
2. Лікування масивних кровотеч у разі бойової
травми.
3. Профілактика та лікування інфекцій у разі
бойової травми.
4. Інтенсивна терапія у разі застосування бойових
отруйних речовин.

5. ІТ у випадках вогнепальної та мінно-вибухової
травми.
6. Актуальні питання лікування COVID-19 в
Україні та за кордоном.
7. Досвід інтенсивної терапії ускладнень COVID19.
8. Анестезія та ІТ в кардіо-, нейро-, торакальній та
васкулярній хірургії.
9. Лікування тяжких інфекцій та сепсису, критерії
вибору антибіотиків.
10. Новітні аспекти інфузійної терапії та
клінічного харчування.
11. Інновації в реґіонарній анестезії.
12. Анестезія та ІТ у дітей.
Програма включає проведення МАЙСТЕРКЛАСІВ, про які інформація буде надана невдовзі

MPEG4 через файлообмінник на
bmv.anest@ukr.net – до 1 грудня 2022 р.

адреси

Абстракти та тези доповідей конференції
надсилати до 1 грудня 2022 р. на адресу:
bmv.anest@ukr.net
Адреса оргкомітету конференції: 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька 9. Національний університет
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (з
поміткою: кафедра анестезіології та інтенсивної
терапії).
Контактні телефони:
(044) 518 41 57 – кафедра анестезіології та ІТ
НУОЗ імені П.Л.Шупика.
Е-mail: bmv.anest@ukr.net

Примітка: Учасники конференції отримають
сертифікат 20 балів безперервного професійного
навчання. Нарахування додаткових 20 балів буде
учасникам
майстер-класів
та
сателітних
симпозіумів, що будуть проводитися в рамках
БУС-14.
Детальна інформація буде доступна на сайті
кафедри анестезіології та ІТ Національного
університету охорони здоров'я України імені П.Л.
Шупика та на сторінках «Лікарського освітнього
порталу»(Фейсбук
https://www.facebook.com/likarskiyosvitniyportal,
Інстаграм, Телеграм, Ютуб).
Конференція внесені до Реєстру конгресів, з’їздів,
науково-практичних конференцій у 2022 р.
Виходячи з необхідності безперебійної онлайнтрансляції доповідей Оргкомітету необхідно
заздалегідь завантажити їх до «хмари»,
Оргкомітет наполегливо просить підготувати та
завчасно надіслати відео-доповіді в форматі

Cайт конференції:
https://anaesthesiaconference.kiev.ua/uk/
Реєстрація на пленарні засідання БУС-14 безкоштовна за посиланням:
https://anaesthesiaconference.kiev.ua/uk/registration
-pay
Початок реєстрації та список майстер-класів
дивіться у наших оновленнях на фейсбуці:
https://www.facebook.com/likarskiyosvitniyportal
NB! Учасники очного формату повинні мати при
собі сертифікат про вакцинацію, або негативний
ПЛР – тест коронавірусної інфекції.
Кількість місць очного формату обмежена.
Очний формат буде проводитись з дотриманням
режимів воєнного часу.

