
 
 
 

СИМПОЗІУМ З ТРЕНІНГОМ ОВОЛОДІВАННЯ ПРАКТИЧНИМИ 
НАВИЧКАМИ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ  

 

9 лютого 2021 

«Запобігання та профілактика невідкладних станів на 
амбулаторному прийомі.» 

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

Під час симпозіуму буде проведено  Симуляційний тренінг з оволодіння 
практичними навичками на манекені. 

 

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        «Ризики, які підстерігають лікаря при 
проведенні амбулаторного лікування. Втрата 
свідомості» 

Втрата свідомості під час проведення лікувальної процедури 
‐ Дифдіагностика; 
‐ Протокол обстеження; 
‐ Протокол надання невідкладної допомоги. 
  

Діабетична кома; 
- дифдіагностика; 
- невідкладна терапія. 
Гіпоксемія та гіпоксія. 
- діагностика; 
- загрози для життя пацієнта. 
Шок. Види, дифдіагностика, невідкладні заходи. 
Що таке САТУРАЦІЯ?: 
- який пульсоксиметр використати? 
- від чого залежать показники? Як правильно інтерпритувати.  

 - Розбір ситуаційних задач. 

                                                         Перерва на каву 11.30 – 12.00 



 
 

 

     Городецький О.Т. 

      Лікар-стоматолог, лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог дитячий ЛОКЛ відділення 
щелепно-лицевої хірургії, 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. 

 

12.00–14.00             « ПІДТРИМКА ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПІД                
ЧАС НЕВІДКЛАДНОГО СТАНУ.» 

 Засоби для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів: 
- оро- та назофарингеальні повітроводи; 
- Ларингеальні маски; 
- Ендотрахеальні трубки; 
- протипоказання до застосування 
 
 

 Фізіологія верхніх дихальних шляхів; 
 Стороннє тіло в дихальних шляхах: 

- прийом Геймліха; 
- усунення стороннього тіла щипцями при прямій ларингоскопії на 
стоматологічному прийомі (відпрацювання практичних навичків); 
- хірургічний доступ до дихальних шляхів. 

 Відновлення прохідності дихальних шляхів при втраті свідомості; 
 Мішок Амбу. Особливості будови. Застосування. 
 Респіраторна підтримка при гіпоксії (відпрацювання практичних навичків); 
 Доцільність створення судинного доступу у пацієнтів групи ризику. 

 
 Розбір реальних клінічних випадків. 

 
Симуляційний тренінг з оволодіння практичними 
навичками на манекені. 

 
 
 

Перерва на каву 14.00 – 14.30 

 
 
 
 



 
ЮРИДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ 

 
Освоюємо юридичну грамотність. Отримуємо відповіді на свої запитання. 

 
 

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), член Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології. 
 

14.30–17.00 

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

 

   Проходження атестації лікарів «по‐новому»: що змінилося, що треба знати лікарю, як не втратити 
право на практику: 
‐ покроковий алгоритм, відповіді на найбільш незрозумілі питання, практичні поради; 
‐ які бали зараховуються до власного портфоліо; 
‐ куди і кому здавати портфоліо до 1 березня 2021р.; 

‐ хто має право надавати бали у післядипломному навчанні. 
 
 Застосування РРО у медичній практиці з січня 2021 р.: 

‐ коли відкриваємо/не відкриваємо каси; 
‐ коли ми мусимо видавати фіскальний чек; 
‐ як правильно вести касову книгу; 
‐ коли і куди підклеюємо Z‐звіт. 

 Що таке перевірка з касової дисципліни: 
‐ повноваження перевіряючого органу; 
‐ поняття «каса підприємства»; 
‐  розміри штрафних санкцій при виявлені порушень. 

 
 Останні зміни, які стосуються обігу лікарських засобів у ЗОЗ та приватно практикуючих 

лікарів. 
 

 Відповіді на питання. 
 

 
 
Всі учасники заходу отримають сертифікати відповідного зразка 
Учасники симпозіуму отримають до свого портфоліо  20 балів. 
Членам асоціації з невідкладних станів знижка – 20% від вартості заходу 


