
КАРТКА ЗАХОДУ
(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними навичками,

тренінг, семінар, фахова (тематична) школа)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПР «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ДЛЯ ДІТЕЙ
ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ»

2. Назва Провайдера (з
Єдиного державного
реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб –
підприємців та
громадських
формувань)

Громадська спілка «Українська асоціація міждисциплінарної
медицини»

3. Співорганізатори
заходу

Міська дитяча клінічна лікарня м. Чернівці
Сучавський ургентний госпіталь у галузі невідкладної допомоги дітям
та у суміжних сферах

4. Цільова аудиторія
(відповідно до
Номенклатури
лікарських
спеціальностей)

Дитяча анестезіологія
Медицина невідкладних станів
Неонатологія
Педіатрія

5. Вид заходу БПР тренінг
6. Запланована кількість

учасників
20

7. Мета навчання Підвищити професійну кваліфікацію лікарів із заявленої тематики
тренінгу, ознайомити з новими підходами, схемами та методами у
процесі надання невідкладної допомоги. Удосконалити знання та
практичні навички лікарів з питань забезпечення невідкладної
допомоги та у суміжних сферах у дітей різного віку.

8. Метод / методи
навчання

Оффлайн - симуляційний тренінг в структуру якого входять лекції,
дискусійне обговорення клінічних випадків, відпрацювання
практичних навичок на манекенах.

9. Кількість балів БПР 20
10.Дата заходу БПР 14.11.2022 – 18.11.2022
11.Місце проведення

заходу БПР (повна
адреса)

Міська дитяча клінічна лікарня м. Чернівці
Адреса: вулиця Буковинська, 4, Чернівці, Черновицкая, 58000

12.Прізвище, ім’я та по
батькові
лектора/тренера

Годованець Олексій Сергійович

13.Резюме лектора/тренера Годованець Олексій Сергійович
Сертифікований інструктор «Європейської ради реанімації" (ERC)
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Вчене звання: доцент
Місце роботи: Буковинський державний медичний університет
Посада: доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної
медицини

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZmmndt3PQ-CNevinRDOF8rkjBnYw:1668154573773&q=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F,+%D0%BA%D0%BC%D1%83+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0&ludocid=5733561122744144190&sa=X&ved=2ahUKEwiIhrOG2KX7AhVqDRAIHSRNCA8Q6BN6BAhcEAI


Спеціальність: педіатрія, неонатологія, дитяча анестезіологія

14. Програма заходу БПР
ДЕНЬ 1

Реєстрація. Обід
1 Вступна лекція. Досвід роботи відділення невідкладних

станів м. Каунас (Литва). Особливості надання невідкладної
допомоги населенню в Литві.

2 Мінілекція. Організація і порядок роботи відділення
невідкладних станів. Комунікація, командна робота,
переведення постраждалого.

3 Мінілекція. Сучасні алгоритми надання невідкладної
допомоги дітям різного віку в умовах відділення
невідкладних станів. ATLS, EPALS.
Кава-брейк.

4 Мінілекція. Первинний огляд. Основні методи забезпечення
прохідності дихальних шляхів. Респіраторна підтримка.
Відповіді на запитання.

5 Мінілекція. Оцінка дихання. Використання додаткових
методів обстеження. Рентгенографія. FAST.
Відповіді на запитання.

6 Розподіл на станції. Відпрацювання практичних навичок на
манекені. Дебрифінг. Відповіді на запитання.

ДЕНЬ 2
1 Мінілекція. Оцінка кровообігу. Зовнішні та внутрішні

кровотечі. Методи зупинки кровообігу. Шок.
2 Мінілекція. Робота автоматичного та неавтоматичного

дефібрилятора. BLS.
Кава-брейк.

3 Відпрацювання практичних навичок на манекені. Дебрифінг.
Відповіді на запитання.
Кава-брейк.

4 Відпрацювання практичних навичок на манекені. Дебрифінг.
Відповіді на запитання.

ДЕНЬ 3
1 Мінілекція. Оцінка неврологічного статусу. AVPU. GCS.

Профілактика гіпотермії. Поняття про вторинний огляд.
2 Відпрацювання практичних навичок на манекені. Дебрифінг.

Відповіді на запитання.
Кава-брейк.

3 Відпрацювання клінічних сценаріїв на манекені. Дебрифінг.
Відповіді на запитання.

ДЕНЬ 4
1 Мінілекція. Особливості розширених реанімаційних заходів

за рекомендаціями ILCOR 2021.
Кава-брейк.

2 Відпрацювання клінічних сценаріїв на манекені. Дебрифінг.
Відповіді на запитання.
Кава-брейк.

3 Відпрацювання клінічних сценаріїв на манекені. Дебрифінг.



Відповіді на запитання.
ДЕНЬ 5

1 Мінілекція. Порядок переведення та транспортування
стабілізованого пацієнта. Протиправні дії третіх осіб по
відношенню до дітей.

2 Відпрацювання клінічних сценаріїв на манекені. Дебрифінг.
Відповіді на запитання.
Кава-брейк.
Іспит
Підведення підсумків. Відповіді на запитання.

15.Опис вимог рівня
знань, володіння темою,
навичок, досвіду
учасників до моменту
реєстрації на даний
захід (за потреби)

16.Технічна підтримка
(так/ні?). У разі якщо
під час проведення
заходу БПР з оволодіння
певними практичними
навичками планується
використання медичних
виробів, які надані
дистриб’ютором,
Провайдер розміщує
копію угоди, в якій
зазначено шляхи
недопущення
виникнення
потенційного
конфлікту інтересів та
заборону використання
торгової назви
медичного виробу

17.Методи оцінювання
набутих знань

Відпрацювання клінічних сценаріїв на манекенах, перевірка лектором

18.Код заходу БПР
(Реєстраційний номер
заходу БПР вноситься
після присвоєння
Адміністратором)


