
 

СИМПОЗІУМ З НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

7 лютого 2019 

 

«ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ на 

стоматологічному прийомі.» 

  
Цільова аудиторія:     лікарі-стоматологи усіх спеціалізацій, асистенти стоматологів, медичні сестри, студенти, 

викладачі. 

Модератор: 

Городецький Т.М., Керівник практичного курсу з невідкладних станів. Президент АСОЦІАЦІЇ 

З НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ. 

       Інструктор-викладач, сертифікований Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України. Навчання за кордоном: BLS / ALS Provider Courses 

Європейської ради з реанімації. 

- 10.00–11.30  «Надання невідкладної допомоги пацієнту на 

стоматологічному прийомі» 
 

1. Медикаментозна алергія та Анафілактичний шок 

-   особливості диф.діагностики; 

-   протокол невідкладної допомоги. 

2. Системні ускладнення місцевої анестезії в стоматології. 

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ. 

  - протоколи обстежень пацієнта (ABCDE та AVPU), 

          - послідовність дій (визначення пульсу, АТ, частоти дихання, сатурації) 

     3. Різка зупинка кровообігу. Невідкладна допомога.         

• Діагностика різкої зупинки кровообігу 

• Види порушень серцевого ритму при РЗК 

- Недифібриляційні ритми; 

- Дифібриляційні ритми; 

 покази до дефібриляції, 

              - види дефібриляторів (автоматичні, напів-автоматичні, професійні, дефібрилятор-

монітор), 

              - особливості використання різних дефібриляторів, 

                - важливість злагодженої роботи реанімаційної команди. 

     4. Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих станах: 

- алгоритми надання допомоги при зупинці кровообігу, згідно з діючими протоколами. 

- особливості проведення СЛР у дітей. Розбір ситуаційних задач. 

 

Гінзбург В.М. 

Лікар-кардіолог  

11.30–13.30   

Завідувач відділенням кардіології Медичного центру «Medical Plaza» ТОВ 

ЕКОДНІПРО 

Сертифікований кардіолог центром клінічних досліджень NIDA Clinical Trials 

Network   

 

 



«Аритмії та профілактика раптової серцевої смерті на 

стоматологічному прийомі.» 

Чи такий страшний чорт, як його малюють? 
 

Актуальність для аудиторії 

•  Аритмій багато. 

 Головне чого боїться лікар (в тому числі стоматолог на прийомі) - раптової смерті в кріслі 

(найважче ускладнення НІЩО в порівнянні з фактом летального результату). 

 «... Раптова Серцева Смерть, як поняття, містить в собі 

не стільки специфічну ПРИЧИНУ смерті, 

скільки її специфічний МЕХАНІЗМ, який 

поширюється на всі категорії ССЗ ... » 

 

Цілі та завдання лекції: 

• виявлення небезпечних категорій пацієнтів; 

• виявлення станів і аритмій, здатних викликати РСС (Раптову серцеву смерть); 

• навчити читати ЕКГ з метою освоєння визначати джерело ритму і основні види 

тахіаритмій. 

 

План лекції: 

 

1. Шлуночкові аритмії і РСС: (вся справа в комі !) 

а) «Лікувати, не потрібно спостерігати» 

б) «Лікувати не потрібно, спостерігати» 

 

2. Тактика антиаритмічної терапії: з чого почати? 

• встановлення етіології аритмії (нехай цим займається кардіолог) 

• виявлення факторів, які сприяють виникненню аритмії (стрес – як один з найважливіших) 

• визначити клінічне значення аритмії !!! (Наша основна задача). 

 

3. Клінічне значення аритмії або 3 основних характеристики визначають тактику 

лікування: 

аритмії: 

 - симптомні 

          - асимптомні 

 - погіршують прогноз 

         - не погіршують прогноз 

 - з органічним ураженням серця 

         - без органічного ураженням серця 

4. Що таке органічні (структурні) зміни серця? 

 Гострі форми ІХС (інфаркт, нестабільна стенокардія) і Постінфарткний к / склероз 

 Виражені ознаки серцевої недостатності зі зниженою ФВ <40% 

 Що потрібно з'ясувати перед втручанням? 

 Заповнення анкети пацієнта (соматичної карти).  

 

5. Розбір ЕКГ та клінічні приклади. 

 

• медикаментозне забезпечення необхідне для лікаря-стоматолога 

• лікування загрозливих аритмій до приїзду швидкої 



• як не нашкодити пацієнту лікуванням 

 

 (Кожен слухач в аудиторії навчиться оцінювати порушення серцевого ритму по ЕКГ 

оцінити ризик можливих ускладнень та зможе визначити основні актуальні заходи 

лікування чи профілактики). 

  

Перерва на каву 13.30 – 14.00 

 

 

     Городецький О.Т. 

      Лікар-стоматолог і лікар-анестезіолог, Інструктор з невідкладних 

станів, сертифікований Українським науково-практичним центром 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства 

охорони здоров'я України. Навчання за кордоном:  

BLS / ALS  Provider Courses Європейської ради з реанімації; 

сертифікований курс  PALS та ITLS American Heart Association, член 

Української асоціації седації та анестезії в стоматології. 

 

14.00–15.00  «ПІДТРИМКА ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПРИ 

НАДАННІ НЕВІДКЛАДНОЇ  ДОПОМОГИ на стоматологічному прийомі.» 

 Відновлення прохідності дихальних шляхів при втраті свідомості; 

 Гостра дихальна недостатність, респіраторний дистрес, депресія дихання. 

 Раннє розпізнавання та реагування на порушення дихання у дітей. 

 Чим небезпечна гіпоксія?  

 Синхронна та асинхронна вентиляція при проведенні реанімаційних міроприємств. 

 Обструкція верхніх дихальних шляхів чужорідним тілом. Невідкладна допомога, 

згідно 34 наказу МОЗ. 

 Техніка виконання конікотомії (власний досвід); 

 

 

 

ЮРИДИЧНИЙ БЛОК 

 

Судова практика розгляду медичних справ про неналежне надання 

невідкладної допомоги медичними працівниками на стоматологічному 

прийомі. 
 

15.00–16.30 

 

 Бучківська Вікторія Леонідівна 

 

       Суддя, заступник голови Стрийського міськрайонного суду Львівської області.  

2009-2018 р.р. викладач Національної школи суддів України.  

2013-2017 р.р. викладач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету.  
       Суддя-розробник навчальних курсів в рамках міжнародних проектів ОБСЄ "Гарантування дотримання прав 

людини при здійсненні правосуддя", Ради Європи "Посилення імплементації європейський стандартів прав людини в 

Україні". 

 



1. Ознаки, які характеризують медичного працівника як спеціального суб’єкта злочину у 

сфері медицини. 

2. Наявність професійної підготовки, засвідчена відповідними документами. 

3. Професійна придатність, яка дозволяє наділити медичного працівника спеціальними 

обов’язками, факт виконання або невиконання яких визначає зміст допущених порушень. 

4.  Специфіка окреслення кола обставин, що підлягають дослідженню у справах про злочин у 

сфері медицина. 

5. Встановлення прямого причинно-наслідкового звязку між діями чи бездіяльністю та 

настанням шкідливих наслідків. 

6. Визначення обставин скоєння медичними працівниками злочину. Встановлення 

правильності та своєчасності проведення необхідних дій з точки зору клінічної ситуації.  

7. Дослідження документації, матеріалів відеоспостереження – як одна з головних 

процесуальних дій, враховуючи, що ці матеріали становлять лікарську таємницю. 

8. Чи відсутність дефібрилятора у ЗОЗ буде розцінено (судом чи комісією) як неналежне 

надання невідкладної допомоги, що спричинило важкі наслідки? 

Роз’яснення судді. 

 

 

І додатково: 

Чи факт перебування чи не-перебування медичного працівника у трудових 

правовідносинах з даним лікувальним закладом вплине на рішення суду? 

Роль судово-медичної експертизи щодо визначення якості надання медичної допомоги. 

Виявлення механізму медичної події, що включає послідовність і відповідність 

спеціальним правилам дій медичного працівника при проведенні того медичного заходу, 

що спричинив настання невідкладного стану пацієнта. 

 

 

 

Тарковський К.О – керівник Юридичного бюро «ТМ», фахівець з медичного права, юрист-міжнародник, 

автор і лектор багатьох навчальних заходів в сфері медицини з точки зору теоретичної і практичної 

юриспруденції. (м. Київ). 

 

 

16.30–18.00 

                                         ЮРИДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ 

Нові нормативно-правові акти у галузі охорони здоров’я, які були 
прийняті останнім часом. 

 

 Правовий статус медичної практики: 

• наявність самостійного балансу (кошторису), розрахункового рахунка в банках, 

штатного розпису, печаток, атрибутів власного діловодства у зв’язку зі змінами в 

законодавстві; 

 Пацієнт відмовляється від медичного втручання: як діяти медпрацівникам 

                          (шаблон акту про відмову від медичного втручання) 

• У яких випадках можна відмовити пацієнту у медичній допомозі. 

• Які підстави для відмови надавати медичну допомогу. 

 ДОКУМЕНТООБІГ / ЗВІТНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

• Річна звітність стоматологічних закладів: як подавати та всі зміни врахувати 

• Як правильно заповнювати звітну документацію закладам охорони здоров’я 

стоматологічного профілю? Чи вносив МОЗ зміни до форм річної звітності № 17 та 

№ 20?» 

• Як складати статистичну звітність за останніми змінами МОЗ. 

• Оновлені бланки медичних звітів №  17, 20:  де скачати? 



• Що має заповнювати ФОП у формі № 20. 

 Зміни в ліцензуванні медичної практики. 


