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Маємо честь запросити Вас прийняти участь у роботі іі ізраїльсько-
українського наукового симпозіуму «Невідкладні стани та 
анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології  
та мілітарній медицині» (до 100-річчя заснування Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).  
у роботі симпозіуму приймуть участь провідні спеціалісти з ізраїлю, 
угорщини, австріїї та україни. 

Конференція буде проходити 8–9 листопада 2018 року за адресою: 
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21, 
Клінічна лікарня «Феофанія», Конференц-центр.

проїзд до місця проведення конференції: 
•	 тролейбусом № 11 від станції метро «Виставковий центр»,
•	 маршруткою № 496 від зупинки ТРЦ «Магеллан»,  

або від станції метро «Лук’янівська».

реєстрація учасників розпочинається о 8:00 8 листопада 2018 року  
в холі Конференц-центру. 

Реєстраційний внесок, що сплачений попередньо безготівково, включає 
бейдж, сертифікат та портфель учасника, обіди 8 та 9 листопада, кава-брейки 
та участь у всіх секціях, майстер-класах та інших заходах. Для учасників, 
що попередньо не сплатили реєстраційний внесок безготівково до 01.11.18 
реєстраційний внесок сплачується під час реєстрації (не включає обіди та 
не гарантує отримання  матеріалів симпозіуму). 

Члени Оргкомітету та спікери звільняються від сплати реєстраційного 
внеску.  

В рамках конференції планується організація виставки фармацевтичної 
продукції, медичної техніки та виробів медичного призначення.

мови конференції: українська, англійська, російська.

Конференція внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 р.»,  
що є підставою для офіційного відрядження відповідно до наказу № 450/4 
від 07.07.2006 р. МОЗ України та НАМН України.

Детальна інформація на сайті www.aaau.org.ua

Розселення та проїзд учасників конференції за власний рахунок.  
Вся інформація по розселенню на сайті www. rimon.in.ua

з повагою,  
оргкомітет 

За останні п’ятдесят років лікарня Феофанія 
трансформувалась від закритого закладу для 
обслуговування політичної еліти у радянські часи до 
сучасної прогресивної клініки. За довгі роки пошуку, 
розвитку і вдосконалення ми сформували основний 
пріоритет в роботі – здоров’я пацієнта та його потреби 
завжди на першому місці.

Колектив лікарні це 1700 професіоналів – лікарів, 
медичних сестер, господарських та адміністративних 
працівників. Ми все робимо на благо пацієнтів. Вас чекає 
турбота, дбайливе ставлення, увага, індивідуальний підхід, 
цілодобова допомога, професіоналізм нашого персоналу, 
сучасні методи діагностики та лікування. Наша праця 
й натхнення  для вашого здоров’я!

Весь час ми вдосконалюємо свою роботу щодо надання 
медичних послуг. Відповідність високим міжнародним 
стандартам – головна мета закладу. Ми прагнемо надавати 
послуги, якість яких перевищує очікування пацієнтів. 
В 2013 році Все український центр радіохірургії отримав 
СЕРТИФІКАТ ISO 9001:2009. Послуги центру радіохірургії 
відповідають міжнародним стандартам.

Сьогодні в лікарні використовуються методики та технології 
які ми навіть не могли уявити в дні заснування Феофанії. 
Обмін знаннями та досвідом, взаємодія з партнерськими 
клініками в Європі та сучасні технології дозволяють нашій 
команді об’єднувати і розвивати навики для задоволення 
потреб кожного пацієнта. Лікарня Феофанія є визнаним 
лідером у медичній галузі адже ми створюємо охорону 
здоров’я.

КЛіНічНа ЛіКарНя 
«ФеоФаНія» 

ЛІКАРНЯ HOSPITAL

Українська 
військово-
медична 
академія

Клінічна лікарня 
“Феофанія”  
Державного 
управління 
справами
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Титов І.І. (Івано-Франківськ)
Усенко-Новицька Л.В. (Дніпро)
Фесенко В.С. (Львів)
Хитрий Г.П. (Київ)
Чайка К.В. (Київ)
Чепкий Л.П. (Київ)
Черній В.І. (Київ)
Шадлун Д.Р. (Київ)

оргКомітет:

міСцевий оргКомітет:

Малишева І.О.
Зайченко С.П.
Зикова К.Ю.
Карлова О.О.
Коломійченко Т.В.
Петриченко В.В

Пясецька Н.В.
Рибін М.С.
Стоян Г.С.
Ткаченко А.В.
Хоменко О.Ю.
Шалько  М.Н.

гоЛови оргКомітету:
вороненко Ю.в. – ректор НМАПО імені П.Л. Шупика,  
академік НАМН України, професор 

савицький в. л. – начальник Української військово-медичної 
академії, професор, полковник медичної служби

піщиков в. а. – начальник Управління охорони здоров’я 
та санаторно-курортних закладів Державного управління 
справами, професор

гінзбург в.г. – директор Департаменту охорони здоров’я 
Київської міської державної адміністрації, професор

СПівгоЛови оргКомітету:
запорожан в.м. – ректор ОНМедУ,  
Президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України, 
академік НАМН України, професор 

Дубров с.о. – Професор кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії НМУ імені О.О.Богомольця,  
президент ГО «Асоціація анестезіологів України», професор 

семенів І. п. – головний лікар КЛ «Феофанія»

КоордиНатори ПроеКту:
Alexander Ioscovich – Clinical Professor in Anesthesiology, 
Faculty of Medicine, Hebrew University.  
Chair of the Department of Obstetric and Ambulatory 
Anesthesia  Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel

Ткаченко р.о. – професор кафедри акушерства, гінекології 
та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, президент 
ГО «Асоціація акушерських анестезіологів України», 
професор

стеблюк в.в. – заступник начальника Української військово-
медичної академії (з клінічної роботи), професор, полковник 
медичної служби

строкань а. м. – заступник головного лікаря КЛ «Феофанія», 
доцент
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ПартНери:

геНераЛЬНі ПартНери:

гоЛовНий ПартНер:

оСНовНі ПартНери:

геНераЛЬНий 
іНФормаційНий ПартНер

ПартНери:

іНФормаційНа ПідтримКа
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Alexander Ioscovich
Clinical Professor in Anesthesiology, Faculty of Medicine, Hebrew 
University. Chair of the Department of Obstetric and Ambulatory 
Anesthesia  Shaare Zedek Medical Center (Jerusalem, Israel)

Alexander Zlotnik
Chair of the Department of Anesthesiology & critical care, 
Full Professor of Anesthesiology,, Soroka University Medical 
Center, Ben Gurion University of the Negev, (Beer Sheva, Israel)

Ofer Marin
Head of trauma unit Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, 
Israel, Commander of mobile military hospital of Israeli Army.

Michael Dubilet
Head of acute pain service. Department of anesthesiology 
& critical care Soroka University Medical Center, Ben Gurion 
University of the Negev, (Beer Sheva, Israel)

Boris Zuckerman
Head of Gynecology and Oncogynecology Department,  
Shaare Zedek Medical Center (Jerusalem,Israel)

János Fazakas
Associate Professor Anesthesia and Intensive Care Unit, 
Department of Transplantation and Surgery.  
Semmelweis University (Budapest, Hungary)

загальний план 
проведення засідань 
та майстер-класів
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зал 
а 

головний,  
2-й поверх 
конференц-центру

зал 
в 

2-й поверх 
конференц-центру

зал 
с 

тренінговий клас,  
1-й поверх 
конференц-центру

зал 
D 

4-й поверх  
адміністративний 
корпус

зал 
е

центр  
радіохірургії

09.00–09.40 відкриття симпозіуму

09.40–12.10 Критичні стани 
в акушерстві

Проблеми анестезіо-
логічного забезпечення 
та інтенсивної терапії  
в мілітарній медицині

12.10–12.30 кава-брейк

12.30–14.10 Критичні стани 
в акушерстві

Проблеми анестезіо-
логічного забезпечення 
та інтенсивної терапії  
в мілітарній медицині

Workshop 2. Airway 
management in trauma & 
parturient  patients

Менеджемент складних 
дихальних шляхів при 
травмі та у вагітних

Ведення пацієнтів  
у периопераційному 
періоді та проблеми 
мультимодальної аналгезії

Workshop 1. Regional 
anesthesia in trauma

Регіонарна анестезія 
при травмі

14.10–15.00 обід
15.00–16.30 Трансфузійна терапія, 

корекція гемостазу 
та лікування кровотеч

Проблеми анестезіо-
логічного забезпечення 
та інтенсивної терапії  
в мілітарній медицині

Workshop 3. Домедична 
допомога при пологах 
поза стаціонаром

Складний пацієнт (розгляд 
клінічних випадків)

16.30–17.00 кава-брейк
17.00–18.40 Трансфузійна терапія, 

корекція гемостазу 
та лікування кровотеч

Проблеми  
екстрагенітальної  
патології

19.00–20.00  Welcome reception

8.11/2018

зал 
а 

головний,  
2-й поверх 
конференц-центру

зал 
в 

2-й поверх 
конференц-центру

зал 
F 

корпус 1,  
2-й поверх, ваіт

зал 
D 

4-й поверх  
адміністративний 
корпус

зал 
е

центр  
радіохірургії

09.00–11.00 Актуальні питання анесте-
зіологічного забезпечення 
в акушерстві та гінекології

Травматичні ушкодження 
та їх ведення

Тромбози та тромбофілії Workshop  4.  Місце 
тромбоеластографії  (TEG) 
та ротаційної ТЕГ (ROTEM) 
в комплексній діагностиці  
коагуляційних розладів

11.00–11.30 кава-брейк

11.30–13.00 Актуальні питання анесте-
зіологічного забезпечення 
в акушерстві та гінекології

Регіонарна анестезія 
в різних галузях хірургії

Workshop  5. Практичні 
питання інгаляційної 
анестезії

Проблемні питання  
інфузійної терапії та 
прееклампсії

13.00–14.00 обід
14.00–16.30 Регіонарна анестезія в аку-

шерстві та знеболення 
пологів

Сепсис та проблеми  
антибіотико -
резистентності 

Акушерські кровотечі Workshop  6.  
УЗ в реґіонарній анестезії

16.30–17.00 закриття симпозіуму

9.11/2018
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загальний 
розклад
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Схема КоНФереНц-цеНтру
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2 Поверх
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ТОВ «ПрОджекТс Інн»
http://projects-inn.com
member  
unic.org.ua

ПроФеСійНий  
оргаНізатор  
КоНгреСів
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8.11.2018
четвер 08.00 реєстрація учасників

зал а  (головний, 2-й поверх конференц-центру)

09.00–09.40 відкриття симпозіуму
вітальні слова 

Ректор НМАПО імені 
П.Л.Шупика

академік НАМН 
України, професор 
вороненко Ю.в.

Директор департаменту 
охорони здоров’я Київської МДА 

професор гінзбург в.г. 

Головний лікар КЛ «Феофанія» семенів І.п.

від Асоціації анестезіологів 
Ізраїлю 

професор  
Alexander Ioscovich

від ГО «Асоціація акушерів-
гінекологів України»

Член-кор.  НАМН 
України, професор 
камінський в.в.

від ГО «Асоціація анестезіологів 
України»

професор Дубров с.о.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: критичні стани в акушерстві 

МОДЕРАТОРи:  
венцківський Б.м., Ткаченко р.о., Alexander Ioscovich   

09.40–10.10 Amniotic fluid embolism:  
obstetric and anesthetic problem

Емболія навколоплодовими 
водами: акушерські та 
анестезіологічні проблеми

Alexander  Ioscovich   
(Ізраїль)

10.10–10.40 Treatment of massive PPH - 
Obstetric point of view?

Лікування масивної післяпологової 
кровотечі (точка зору акушера)

Boris Zuckerman 
(Ізраїль)

10.40–11.10 Post Partum Hemorrhage - 
Anesthetic point of view 

Післяполгова кровотеча  
(точка зору анестезіолога)

Alexander  Ioscovich   
(Ізраїль)

11.10–11.30 Surgical approach to abnormal 
placentation 

Хірургічний підхід до абнормальної 
плацентації

Boris Zuckerman 
(Ізраїль)

11.30–12.10 What can we change in the therapy 
of coagulopathy (1)? Plasma 
transfusions

Що ми можемо змінити в терапії 
коaгулопатіі (1)? Трансфузія плазми

János Fazakas 
(Угорщина)

12.10–12.30 кава-брейк

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: критичні стани в акушерстві 
(продовження)

МОДЕРАТОРи:  
глумчер Ф.с., камінський в.в., медведь в.І.

12.30–13.10 What can we change in the therapy 
of coagulopathy (2)? Concentrates of 
coagulation factors

Що ми можемо змінити в терапії 
коaгулопатіі (2)? Концентрати 
факторів згортання

János Fazakas 
(Угорщина)

13.10–13.30 Прееклампсія up today камінський в.в. (Київ)

13.30–13.50 Нові погляди на терапію ГРДС 
при вірусних пневмоніях

глумчер Ф.с. (Київ)

13.50–14.10 Опероване серце і вагітність: 
кардіологічні аспекти

медведь в.І. (Київ)

14.10–15.00 обід
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8.11.2018
четвер

зал а  (головний, 2-й поверх конференц-центру)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: Трансфузійна терапія, корекція
гемостазу та лікування кровотеч 

МОДЕРАТОРи:  
глумчер Ф.с., клигуненко о.м., Ткаченко р.о.

15.00–15.20 Проблемні питання трансфузійної 
терапії. Трансфузія теплої крові: 
цивільні  та  військові аспекти.  

глумчер Ф.с. (Київ)

15.20–15.40 Доцільність кількісних змін у стан-
дартах лікування крововтрати 
внаслідок бойової травми

клигуненко о.м. 
(Дніпро)

15.40–16.00 Демографічна проблема материн-
ської смертності в світі та  Україні 
у фокусі перипартальної кровотечі

Ткаченко р.о.  
(Київ))

16.00–16.15 Коагулопатія при бойовій травмі: 
причини, наслідки, сучасні 
принципи лікування.

Хитрий г.п.  
(Київ)

16.15–16.30 OсtaplasLG®: industrial plasma 
quality 

(OсtaplasLG®: якість промислової 
плазми)

Alexander Litvinov 
(Відень, Австрія)

16.30–17.00 кава-брейк

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: Трансфузійна терапія, корекція
гемостазу та лікування кровотеч 
(продовження)

МОДЕРАТОРи:  
лакатош в.в., лісний І.І., Хитрий г.п.

17.00–17.20 Сучасні принципи лікування 
гострої масивної крововтрати у 
поранених на етапах медичного 
забезпечення.

Хитрий г.п.  
(Київ)

17.20–17.40 Місце транексамової кислоти 
в сучасних рекомендаціях по 
попередженню периопераційної 
крововтрати 

лісний І.І.   
(Київ)

17.40–18.00 Сучасні підходи до профілактики 
кровотечі під час родорозрішення 
жінок з багатоплідною вагітністю

грищенко о.в., 
коровай с.м., 
новикова о.м., 
клименко Е.г. (Харків)

18.00–18.20 Актуальні питання діагностики та 
лікування вроджених та набутих 
порушень гемостазу

стасишин о.в.
(Львів)

18.20–18.40 Можливості оптимізації інфузійно-
трансфузійної терапії гострої 
крововтрати в акушерстві

седінкін в.а. (Дніпро)

Ресторан конференц-центру 

19.00–20.00 Welcome reception
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8.11.2018
четвер

зал в  (2-й поверх конференц-центру)

СЕКЦІЯ: проблеми анестезіологічного забезпечення 
та інтенсивної терапії в мілітарній медицині 

МОДЕРАТОРи:  
сорокіна о.Ю., Хитрий г.п., Ofer Marine

10.00–10.30 Organization of the military hospital 
in close proximity to the buttle field

Організація роботи військово-польо-
вого шпиталю: досвід ізраїльської армії

Ofer Marine   
(Ізраїль)

10.30–10.45 Особливості надання медичної 
допомоги пораненим при 
локальному збройному конфлікті

мельник в.м., 
Бугай о.о.  
(Київ)

10.45–11.15 Organization of admission of a pa-
tient with an injury in the reception 
room of a multidisciplinary hospital

Організація прийому пацієнта 
з травмою у приймальному покої 
багатопрофільної лікарні

Ofer Marine   
(Ізраїль)

11.15–11.45 Evacuation of trauma patients by 
military helicopters resque unit. Ex-
perience by Israel defence forces

Організація евакуації поранених вій-
ськовими  медичними бригадами на 
гелікоптерах, Досвід  армії Ізраїлю

Alexander  Zlotnik  
(Ізраїль)

11.45–12.00 Становлення кафедр військової 
медицини та медицини катастроф 
в забезпеченні безпеки держави на 
сучасному етапі

сорокіна о.Ю. 
(Дніпро)

12.00–12.30 кава-брейк

СЕКЦІЯ: проблеми анестезіологічного забезпечення
та інтенсивної терапії в мілітарній медицині 
(продовження)

МОДЕРАТОРи:  
сорокіна о.Ю., стариков а.в.,  стеблюк в.в. 

12.30–12.45 Особливості соматичного та 
психологічного стану вагітних-
вимушених переміщених осіб 
в умовах військового конфлікту 

Жабченко І.а. 
корнієць н.г., 
(Київ) 
Тертична-Телюк с.в. 
(Рубіжне)

12.45–13.00 Принципи організації анестезіоло-
гічної та реаніматологічної допо-
моги у локальних збройних кон-
фліктах і війнах, проблеми та шляхи 
їх вирішення

Хитрий г.п.  
(Київ)

13.00–13.15 Заходи лікувально-евакуаційного 
забезпечення бойової нейротравми

стеблюк в.в.   
(Київ)

13.15–13.30 Особливості проведення інтен-
сивної терапії при геморагічному 
синдромі

стариков а.в.   
(Київ)

13.30–13.45 Жирова емболія: діагностика, 
профілактика та інтенсивна терапія

Буднюк о.о.  
(Одеса)

13.45–14.00 Аеромедична евакуація пацієнтів 
в Збройних силах України. Історія 
та сучасні аспекти

Бабій в.Ю.  
(Київ)

14.00–15.00 обід



8–9.11/2018
КиЇв

НевідКладНі стаНи та аНестезіологічНе забезпечеННя  
в аКушерстві, гіНеКологіЇ та мілітарНій медициНі

22

8.11.2018
четвер

зал в  (2-й поверх конференц-центру)

СЕКЦІЯ: проблеми анестезіологічного забезпечення
та інтенсивної терапії в мілітарній медицині 
(продовження)

МОДЕРАТОРи:  
лісецький в.а., мельник в.м., Хитрий г.п.

15.00–15.15 Анестезіологічна допомога по-
страждалим з вогнепальними 
пораненнями в зоні проведення 
збройного конфлікту

Хитрий г.п.  
(Київ)

15.15–15.30 Ефективність комбінованого пре-
парату L-аргініну та L-карнітину 
в мілітарній  медицині

клигуненко о.м., 
кріштафор Д.а. 
(Дніпро)

15.30–15.45 Критерії прогнозування розвитку 
ускладнень в гострому періоді 
опікової хвороби

сорокіна о.Ю., 
Філіп Ж.в.  
(Дніпро)  

15.45–16.00 Анестезіологічне забезпечення 
реконструктивних операцій після 
вогнепальних поранень кінцівок

горошко в.р.  
(Київ)

16.00–16.15 Досвід використання провіднико-
вої анестезії при наданні травма-
тологічної допомоги в зоні АТО 
військовослужбовцям з поранен-
ням кінцівок

андронов Я.в.  
(Київ)

16.15–16.30 Дискусія, обговорення проекту 
резолюції

16.30–17.00 кава-брейк

СЕКЦІЯ: проблеми  екстрагенітальної патології 

МОДЕРАТОРи:  
Жабченко І.а., медведь в.І., сіромаха с.о., Татарчук Т.Ф.

17.00–17.15 Ще раз про інфекцію сечових шля-
хів у вагітних 

медведь в.І. 
(Київ) 

17.15–17.30 Кардіохірургія і вагітність лазоришинець в.в.,
антипкін Ю.г., 
сіромаха с.о. 
(Київ)

17.30–17.45 Жінка 40+. Чи можливо прогнозу-
вати акушерські ризики?

Татарчук Т.Ф.   
(Київ)

17.45–18.00 Гіпертоксична форма грипу у вагіт-
них: особливості перебігу, усклад-
нення 

Дуда о.к., Бойко в.о., 
коцюбайло л.п.,  
вега а.р.

18.00–18.15 Вагітність у жінок старшої вікової 
групи: акушерські та соматичні 
проблеми 

Жабченко І.а., 
сюдмак о.р., 
ліщенко І.с.  
(Київ)

18.15–18.30 Анестезіологічні аспекти ведення 
вагітних з тяжкою кардіальною 
патологією 

Жежер а.о.
(Київ)

18.30–18.45 Сучасні принципи лікування син-
дрому тазового болю

романенко Т.г., 
суліменко о.м.
(Київ)



8–9.11/2018
КиЇв

НевідКладНі стаНи та аНестезіологічНе забезпечеННя  
в аКушерстві, гіНеКологіЇ та мілітарНій медициНі

24

8.11.2018
четвер

зал D  (4-й поверх, адміністративний корпус)

СЕКЦІЯ: ведення пацієнтів у периопераційному періоді 
та проблеми мультимодальної аналгезії

МОДЕРАТОРи:  
кучин Ю.л., лісний І.І., суханова а.а.

12.30–12.45 Безпека периопераційного знебо-
лення

кучин Ю.л.  
(Київ)

12.45–13.00 Нові тенденції в периопераційному 
знеболенні

лісний І.І.  
(Київ)

13.00–13.15 Протокол ERAS: мультимодальна 
безопіатна аналгезія 

Ткаченко р.о.,  
рибін м.с.,  
зайченко с.п.  
(Київ)

13.15–13.30 Блокади нервів передньої черевної 
стінки як компонент післяопера-
ційного знеболення

рибін м.с.,  
(Київ)

13.30–13.45 Патогенетичні підходи до профі-
лактики перитонеальних тазових 
злук 

суханова а.а., 
рятушняк н.Я., 
сорокина о.а. 
(Київ)

13.45–14.00 Сучасні регіонарні методики після-
операційного знеболення в аку-
шерстві та гінекології

гріжимальський Є.в.  
(Київ)

14.00–14.10 Вплив передопераційного стресу 
на варіабельність серцевого ритму

Бойчук а.в.,  
Якимчук о.м.  
(Тернопіль)

14.10–15.00 обід

СЕКЦІЯ: складний пацієнт (розгляд клінічних випадків)

МОДЕРАТОРи:  
Буднюк о.о., венцківська І.Б., голяновський о.в.

15.00–15.15 Перипартальна кардіоміопатія 
(Клінічний випадок)

мазманішвілі с.а., 
Ткаченко р.о.,  
Біла в.в., лакатош в.п., 
маланчук о.Б. 
(Київ) 

15.15–15.30 Досвід лікування масивної 
акушерської кровотечі. Клінічний 
випадок

Ткаченко р.о.   
(Київ)

15.30–15.45 Синдром гімерстимуляції яєшни-
ків – клінічні спостереження з різ-
ним походженням та наслідками

венцківська І.Б.,  
Біла в.в., Бандик Т.в., 
загородня о.с.    
(Київ)

15.45–16.00 Сучасний менеджмент опера-
цій з прогнозованою масивною 
крововтратою на прикладі placenta 
percreta

гріжимальський Є.в., 
Шадлун Д.р.   
(Київ)

16.00–16.15 Набряк легень під час вагітності голяновський о.в., 
падалко а.а., 
мехедко. в.а.    
(Київ)

16.15–16.25 Перипартальна кардіоміопатія: 
клінічний випадок

Буднюк о.о., 
манасова г.с.  
(Одеса)

16.25–16.35 Вагітність ускладнена гострим 
інфарктом міокарда. Клінічний 
випадок

лоскутов о.а., 
суліменко Є.м., 
Жежер а.о.
(Київ)

16.35–17.00 кава-брейк
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8.11.2018
четвер

зал с  (1-й поверх конференц-центру)

WORkSHOP 2. Airway management in trauma & parturient 
patients 
менеджемент складних дихальних шляхів 
при травмі та у вагітних

МОДЕРАТОРи:  
Prof. Alexander Zlotnik & Prof. Alexander Ioscovich

12.30–14.00 Workshop 2

14.10–15.00 обід

WORkSHOP 3. Домедична допомога при пологах 
поза стаціонаром

МОДЕРАТОР:  
галич с.р.

15.00–16.30 Workshop 3 карпенко м.І.,  
кедрик в.в.,  
Чухрій Д.о.  
(Одеса)

16.30–17.00 кава-брейк

зал е  (центр радіохірургії)

WORkSHOP 1. Regional anesthesia in trauma
регіонарна анестезія при травмі

МОДЕРАТОР:  
Prof. Michael Dubilet  

12.30–14.00 Workshop 1

14.10–15.00 обід
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9.11.2018
п’ятниця

зал а  (головний, 2-й поверх конференц-центру)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: актуальні питання
анестезіологічного забезпечення 
в акушерстві та гінекології 

МОДЕРАТОРи:  
мазур а.п.,Ткаченко р.о., Alexander Ioscovich

09.00–09.40 National surveys in Obstetric 
Anesthesia: is it important?

Національні опитування 
в акушерській анестезіології: 
чи важливо це?

Alexander  Ioscovich   
(Ізраїль)

09.40–09.50 Дексаметазон, як компонент 
спінальної анестезії при 
кесаревому розтині

Ткаченко р.о., 
Alexander Zlotnik, 
пясецька н.в.  
(Київ)

09.50–10.30 Repeated Cesarean Section – 
Anesthetic point of view

Повторний кесарів розтин – 
погляд анестезіолога

Alexander  Ioscovich   
(Ізраїль)

10.30–10.45 Увага анестезіолога до питань 
безпеки

мазур а.п.  
(Київ)

10.45–11.00 Приховані ускладнення 
періопераційного періоду: 
діагностика та лікування

галушко о.а.  
(Київ)

11.00–11.30 кава-брейк

11.30–11.45 Анестезіологічне забезпечення 
амбулаторних гінекологічних 
втручань

Дзюба Д.о. (Київ)

11.45–12.00 Знеболення кесарева розтину 
очима акушера та анестезіолога

галич с.р.,  
николаєв о.к.  
(Одеса)

12.00–12.15 Порівняльна фармакоекономіка 
інгаляційного та внутрішньо-
венного наркозу 

науменко о.в.  
(Київ)

12.15–12.30 Time-менеджмент операції 
кесаревого розтину

петриченко в.в.  
(Київ)

12.30–12.45 Комбіноване анестезіологічне 
забезпечення лапароскопічних 
гінекологічних операцій

Чаплинський р. 
(Харків)

12.45–13.00 Преоксигенація: сучасні шляхи 
удосконалення методики

рибін м.с., 
Богдан Ю.а.  
(Київ)

13.00–14.00 обід
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зал а  (головний, 2-й поверх конференц-центру)

СЕКЦІЯ: регіонарна анестезія в акушерстві 
та знеболення пологів 

МОДЕРАТОРи:  
волков о.о., заболотнов в.о., Фесенко в.с.

14.00–14.15 Застосування каудальної анесте-
зії під час ретгенендоваскулярної 
емболізації маткових артерій 

Дзюба Д.о. (Київ)

14.15–14.30 Регіонарні методи анестезії в пе-
ринатальному центрі

заболотнов в.о., 
астрейко о.в., 
Тищенко м.Ю., 
радкевич н.Я. 
(Житомир)

14.30–14.45 Ініціація та підтримання аналгезії 
пологів. Що нового?

волков о.о.  
(Дніпро)

14.45–15.00 Регіональна анестезія в акушер-
стві – смертельно легка

Фесенко в.с.  
(Львів)

15.00–15.15 Нові горизонти в аналгезії пологів волков о.о.  
(Дніпро)

15.15–15.30 Тест-доза перед епідуральною анал-
гезією пологів: чи потрібна і чим?

Фесенко в.с.  
(Львів)

15.30–15.45 Міфи та факти про знеболення по-
логів у жінок із рубцем на матці

кукуруза І.л., 
Титаренко н.в. 
(Вінниця)

15.45–16.00 Альтернативні методи корекції бо-
льового синдрому під час пологів

гомон м.л.  
(Вінниця)

16.00–16.30 Нарада правління ГО «Асоціація 
акушерських анестезіологів України»

Члени правління

16.30–17.00 закриття симпозіуму. прийняття резолюції

9.11.2018
п’ятниця
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зал в  (2-й поверх конференц-центру)

СЕКЦІЯ: Травматичні ушкодження та їх ведення 

МОДЕРАТОРи:  
Дубров с.о., Черній в.І., Alexander Zlotnik  

09.00–09.15 Бойова травма під час вагітності Ткаченко р.о.  
(Київ)

09.15–09.40 Management of pregnant trauma 
patient 

Ведення вагітних з травмою

Alexander  Zlotnik  
(Ізраїль)

09.40–09.55 Сучасна концепція інтенсивної 
терапії травми та шоку 

Черній в.І.   
(Київ)

09.55–10.20 Airway management in trauma 
patient with unstable cervical spine  

Рекомендації з маніпуляцій на 
дихальних шляхах у пацієнтів з 
нестабільною травмою шийного 
відділу хребта

Alexander  Zlotnik  
(Ізраїль)

10.20–10.35 Практичні аспекти комбінованої 
терапії при черепно-мозковій 
травмі

Дубров с.о.   
(Київ)

10.35–10.55 Updates in management of trauma 
brain injury 

Нове в лікування травматичних 
ушкоджень головного мозку

Alexander  Zlotnik  
(Ізраїль)

10.55–11.10 Політравма: організація медичної 
допомоги

Буднюк о.о.  
(Одеса)

11.10–11.30 кава-брейк

СЕКЦІЯ: регіонарна анестезія в різних галузях хірургії

МОДЕРАТОРи:  
Дмитрієв Д.в., лісецький в.а., Michael Dubilet

11.30–12.00 Regional anesthesia in trauma: 
peripheral nerves blocks to upper 
and low extremities

Регіональна анестезія при  травмі. 
Блоки нервів верхніх та нижніх 
кінцівок

Michael Dubilet
(Ізраїль)

12.00–12.15 Роль і необхідність введення місце-
вих анестетиків в корінь легенів, 
пресакрально та в порожнину при 
проведенні хірургічних втручань

лісецький в.а.   
(Київ)

12.15–12.45 Regional anesthesia in trauma: 
peripheral nerves blocks to 
abdominal and thoracic wall 

Регіональна анестезія при травмі. 
Блоки нервів черевної та грудної 
стінки

Michael Dubilet
(Ізраїль)

12.45–13.00 Преемтів та регіонарна аналгезія 
в онкогінекології

Дмитрієв Д.в.  
(Вінниця)

13.00–13.10 Сучасні реґіонарні техніки аналгезії  
операції на молочній залозі

марцинів в.в., 
строкань а.м., 
михальчишина І.в. 
(Київ)

13.00–14.00 обід

9.11.2018
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зал в  (2-й поверх конференц-центру)

СЕКЦІЯ: сепсис та проблеми антибіотикорезистентності 

МОДЕРАТОРи:  
глумчер Ф.с., Дубров с.о., підгірний Я.м. 

14.00–14.20 Сучасна стратегія інфузійної 
терапії септичного шоку

глумчер Ф.с.   
(Київ)

14.20–14.40 Особливості діагностики та 
інтенсивної терапії сепсису 
у вагітних та породіль

підгірний Я.м., 
мрочко Ю.   
(Львів)

14.40–15.00 Шляхи дисемінації патогенної 
мікрофлори при абдомінальних 
хірургічних втручаннях

лісецький в.а.    
(Київ)

15.00–15.20 Сучасна терапія акушерського 
сепсису 

Ткаченко р.о.  
(Київ)

15.20–15.40 До питання про транслокацію мі-
крофлори кишківника після проме-
невого ураження (з власного досвіду 
надання допомоги постраждалим 
на Чорнобильській АЕС)

лісецький в.а.    
(Київ)

15.40–16.00 Зміна мікробіологічного пейзажу 
стаціонару під впливом масового 
надходження поранених

строкань а.м. 
(Київ)

16.00–16.20 Аспекти застосування церулоп-
лазміну в інтенсивній терапії септич-
них станів

пасічник г.п. 
(Київ)

16.30–17.00 закриття симпозіуму. прийняття резолюції

9.11.2018
п’ятниця
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зал D  (4-й поверх, адміністративний корпус)

СЕКЦІЯ: Тромбози та тромбофілії

МОДЕРАТОРи:  
Біляєв а.в., Буднюк о.о., підгірний Я.м.

09.00–09.15 Питання профілактики периопера-
ційних венозних тромбоемболіч-
них ускладнень в акушерстві 

European guidelines on perioperative 
venous thromboembolism рrophy-
laxis. Surgery during pregnancy and 
the immediate postpartum period

Черній в.І.  
(Київ)

09.15–09.30 Тромбопрофілактика в хірургії 
короткочасного перебування 

Біляєв а.в.  
(Київ)

09.30–09.45 ДВЗ-синдром: термінологія та 
стратегія інтенсивної терапії

підгірний Я.м., 
мрочко Ю.  
(Львів)

09.45–10.00 Стратифікація ризиків венозного 
тромбоемболізму у пацієнток

Дубров с.о.   
(Київ)

10.00–10.15 Тромботична мікроангіопатія: 
діагностика та принципи лікування

Буднюк о.о., 
манасова г.с., 
ніколаєв о.к.  
(Одеса)

10.30–10.45 Питання перипартальної безпеки 
антитромботичних агентів

Титаренко н.в., 
Дацюк о.І.  
(Вінниця)

10.45–11.00 Стандартизація підходів до діа-
гностики на лікування ТЕЛА на 
прикладі клінічних випадків

вознюк а.в., 
Булавенко о.в., 
сергійчук о.в 
(Вінниця)

11.00–11.30 кава-брейк

СЕКЦІЯ: проблемні питання інфузійної терапії 
та прееклампсії

МОДЕРАТОРи:  
клигуненко о.м. , коньков Д.г., Черній в.І

11.30–11.45 Прееклампсія і еклампсія: принци-
пи діагностики і інтенсивної терапії 

Черній в.І.  
(Київ)

11.45–12.00 Алгоритм дій мед.персоналу при 
важкій преееклампсії/еклампсії

коньков Д.г. 
(Вінниця)

12.00–12.15 Використання сукцинатвміщую-
чих розчинів в інтенсивній терапії 
преекламсії

клигуненко о.м. 
(Дніпро)

12.15–12.30 Сучасна терапія прееклампсії. 
Що нового?

Ткаченко р.о.  
(Київ)

12.30–12.45 Чи є особливості проведення інфу-
зійної терапії у жінок?

галушко о.а.    
(Київ)

12.45–13.00 Проблеми інфузійної терапії прее-
кламсії. Що, скільки і коли?  

Ткаченко р.о.  
(Київ)

13.00–14.00 обід
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зал D  (4-й поверх, адміністративний корпус)

СЕКЦІЯ: акушерські кровотечі

МОДЕРАТОРи:  
голяновський о.в., лакатош в.п., потапов в.а.

14.00–14.20 Досвід успішної реконструкції 
матки після субтотального відриву 
від піхви під час пологів

потапов в.а., 
перелигін І.в.  
(Дніпро)

14.20–14.40 Органозберігаючі операції у вагітних з 
передлежанням плаценти після опе-
рацій кесарського розтину,  усклад-
нених  врощенням в рубець. Досвід 
перинатального центру  м. Києва.

лакатош в.п.,  
Біла в.в.,  
маланчук о.в., 
лакатош п.в.  
(Київ)

15.00–15.20 Patient blood management: 
профілактика та лікування 
периопераційної анемії

геряк с.м., 
Добрянська в.Ю. 
(Тернопіль)

15.20–15.40 Балонна оклюзія черевної 
аорти у разі плацента перкрета. 
Мультидисциплінарний підхід.

голяновський о.в., 
савоник г.о.  
Іванкова І.м.   
(Київ)

15.40–16.00 Гіпотонічні кровотечі.  
Проблемні питання.

лебедюк в.в.  
(Дніпро)

зал е  (центр радіохірургії)

WORkSHOP 4. місце тромбоеластографії (TEG) 
в комплексній діагностиці коагуляційних 
розладів

МОДЕРАТОРи:  
Чичельницький о.Є. , марушев м.І.

09.30–11.00 Workshop 4

11.00–11.30 кава-брейк

WORkSHOP 6. Уз в реґіонарній анестезії

МОДЕРАТОРи:  
строкань а.м., марцинів в.в.

14.00–15.30 Workshop 6

зал е  (центр радіохірургії)

зал F  (Корпус 1, 2-й поверх, ваіт)

WORkSHOP 5. практичні питання інгаляційної анестезії

МОДЕРАТОР:  
мазур а.п.

11.30–13.00 Workshop 5

13.00–14.00 обід
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