Інформаційне повідомлення.

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ІІ Ізраїльсько Українського
наукового
симпозіуму
«Невідкладні
стани
та
анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та мілітарній
медицині», що відбудеться у м. Києві 8 - 9 листопада 2018 року.
Організатори
симпозіуму:
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Українська військово-медична
академія, Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами.
Співорганізатори симпозіуму: ГО «Асоціація акушерських
анестезіологів України», ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», ГО
«Асоціація анестезіологів України», «Асоціація анестезіологів» Ізраїлю.
Симпозіум внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році», В рамках
симпозіуму будуть представлені доповіді провідних ізраїльських та
вітчизняних фахівців в галузі анестезіології, акушерства, гінекології та
військової медицини на чолі з віце-президентом асоціації анестезіологів
Ізраїлю, професором Zlotnik Alexander. Також заплановані виступи відомих
професорів Alexander Ioskovich, Michael Dubilet, Ofer Marine та інших
ізраїльських колег. Формат представлення доповідей іноземних колег
планується у вигляді освіжаючого курсу лекцій тривалістю 30-40 хв. Також
планується проведення і організація виставки фармацевтичної продукції,
медичної техніки та виробів медичного призначення.
Під час симпозіуму будуть обговорені актуальні питання анестезіології
та інтенсивної терапії в акушерстві, гінекології та військовій медицині з
урахуванням розвитку тактичної медицини та впровадження сучасних
методів анестезії і інтенсивної терапії.
В рамках симпозіуму планується проведення секцій:
 Особливості травм та їх ведення у вагітних;
 Сепсис та проблеми антибіотикорезистентності;
 Анестезіологічні аспекти у ведення пацієнтів з ожирінням;
 Корекція гемостазу та лікування кровотеч;
 Критичні стани в акушерстві та екстрагенітальна патологія;
 Неврологічні
захворювання
у
вагітних
та
особливості
нейроаксіальної анестезії;
 Анестезія та інтенсивна терапія у вагітних з супутньою
екстрагенітальною патологією;
 Ведення пацієнтів
у периопераційному періоді та проблеми
мультимодальної аналгезії
 Інтенсивна терапія на етапах медичної евакуації;

 Організація надання допомоги на етапах медичної евакуації;
 Організація аеромобільної евакуації в Ізраїлі та Україні
 Тактична медицина
 Особливості інфузійної терапії критичних станів;
 Інновації в акушерстві, анестезіології та інтенсивній терапії
В рамках симпозіуму колегами з Ізраїлю та України будуть проведені
«майстер класи»:

регіональна анестезія при травмі;

менеджемент складних дихальних шляхів при травмі та у
вагітних;

особливості внутрішньо-кісткового доступу для забезпечення
інфузійної терапії у травмованих та вагітних;

сонографічний супровід в анестезіології та інтенсивній терапії

блокади черевної стінки (ТАР-блок; QL – блок; RS – блок)

комп'ютерна симуляція варіантів проведення інгаляційної
анестезії в програмі Gas Man. Правила розрахунку МАК і дозування
інгаляційного анестетика.

та інші.
До участі запрошуються експерти з анестезіології, акушерства та
гінекології Департаментів
охорони здоров’я ОДА, Київської міської
державної адміністрації, практичні лікарі анестезіологи, акушер-гінекологи,
лікарі-травматологи, хірурги, військові лікарі, представники профільних
кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН
України та усі зацікавлені фахівці.
Всі учасники отримають сертифікати на 5 балів для врахування їх при
атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії відповідно до
наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р.
Місце проведення: м. . Київ, вул. Академіка Заболотного, 21, Клінічна
лікарня «Феофанія», Конференц центр.
Попередня
aaau.org.ua

реєстрація

здійснюється

за

електронною

адресою:

Звертаємо Вашу увагу на порядок реєстрації:
1. Попередня (основна) реєстрація на сайті асоціації в режимі online можлива лише після попередньої сплати реєстраційного внеску і
внесенні номеру квитанції та дати оплати.

2.
Розмір
реєстраційого
внеску
залежить
від
терміну
реєстрації (включає участь в роботі конференції, участь у мастер-класах,
харчування, пакет матеріалів, сертифікат учасника) і становить:
До 1
вересня
для всіх учасників
800 грн.
для членів Асоціації акушерських 500 грн.
анестезіологів
для студентів та інтернів*
500 грн.
* при наявності посвідчення
УВАГА!
внесок.

Призначення платежу:

Проживання та трансфер
здійснюється за рахунок учасників.

до 1
жовтня

до 1
на початку
листопада
роботи
заходу
900 грн. 1000 грн.
1200 грн
600 грн. 700 грн.
800 грн
600 грн.

700 грн.

800 грн

Прізвище учасника. Благодійний
до

місця

проведення

симпозіуму

Контактна інформація оргкомітету:
(050) 511-14-86 – Ткаченко Руслан Опанасович (наукові питання)
(063)706-93-22 – Бондаренко Антоніна Сергіївна (економічні питання),
(097) 997-19-88 – Петриченко Вадим Віталійович (відповідальний секретар)
(050)448-93-38 - Пряникова Наталія Анатоліївна (адміністратор)
nataliya.pryanykova@rimon.in.ua
Наші реквізити:
Одержувач
код ЄДРПОУ
Банк
Рахунок
Призначення
платежу

Громадська організація «Асоціація акушерських
анестезіологів України»
41321588
"ПАТ КБ ПРИВАТБАНК", код МФО банку 320649
№ 26004052687287, валюта UAH (Українська гривня, грн.)
Прізвище учасника. Благодійний внесок

З повагою від оргкомітету,
Д.мед.н., професор
Заслужений лікар України

ТКАЧЕНКО Р.О.

