Науково-практична конференція, присвячена
WORLD THROMBOSIS DAY
Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції

11.10.2019 м. Київ, вул. Антоновича 50, конференц-хол ДЕПО, зал ФІОЛЕТ

МАЙСТЕР-КЛАС
Базові реанімаційні заходи відповідно рекомендацій American
Heart Association
Час проведення:
11.00 – 13.00
Кількість
учасників:
20 осіб
ВАРТІСТЬ: 250 ГРН.
НАДАЄТЬСЯ
СЕРТИФІКАТ
1. Ознайомлення з принципами і правилами проведення заходів
з базової підтримки життя (Basic Life Support - BLS)
відповідно рекомендацій American Heart Association.
2. Відпрацювання навичок базової підтримки життя на
манекенах з використанням справжнього медичного
обладнання.
3. Зворотній зв'язок,запитання, обговорення.

Тренери:
Юрій Кривонос медичний директор тренінгової компанії
«Центр Спеціальної Підготовки» та асистент кафедри педіатрії
№4 Національного медичного університету ім. О.О.
Богомольця, інструктор та директор курсів BLS, ACLS, PALS
American Heart Association та International Trauma Life Support,
член робочої групи Editorial Board International Trauma Life
Support
Віталій Іць інструктор тренінгової компанії «Центр
Спеціальної Підготовки», лікар-анестезіолог дитячий/старший
ординатор Український дитячий центр токсикології
інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ "ОХМАТДИТ",
інструктор BLS, ACLS, PALS, директор курсів ACLS, PALS,
American Heart Association та інструктора International Trauma
Life Support
Юлія Іць інструктор тренінгової компанії «Центр
Спеціальної Підготовки» , лікар-анестезіолог, інструктор
курсів ACLS, PALS American Heart Association та
International Trauma Life Support

МАЙСТЕР-КЛАС ПРОВОДЯТЬ СЕРТИФІКОВАНІ ІНСТРУКТОРИ AMERICAN
HEART ASSOCIATION
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ ПІД ЧАС МАЙСТЕР-КЛАСУ:
 Значення злагодженої командної роботи під час проведення реанімаційних заходів, ролі членів бригади
та принципи розводілу ролей
 Оцінка постраждалого, швидке розпізнання стану зупинки кровообігу (BLS Assessment)
 Виконання компресій грудної клітки високої якості: принципи, параметри, правила
 Проведення штучної вентиляції легенів з використанням бар’єрних пристроїв захисту (плівка-клапан
для ШВЛ)
 Проведення штучної вентиляції легенів з використанням мішка з маскою
 Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора
Демонстрація базової підтримки життя (проведення базових реанімаційних заходів, використання АЗД),
командної динаміки, обговорення та подальше відпрацювання на сучасних реанімаційних манекенах,
зворотній зв’язок
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ДО ЗАСВОЄННЯ НА МАЙСТЕР-КЛАСІ:
 Знати, які ролі мають члени реанімаційної бригади та принципи їх розподілу
 Швидке розпізнання стану зупинки кровообігу і дихання (BLS Assessment)
 Виконання якісних компресій грудної клітки
 Якісне проведення штучної вентиляції легенів з використанням бар’єрних пристроїв захисту
(плівка-клапан для ШВЛ)
 Якісне проведення штучної вентиляції легенів з використанням мішка з маскою
 Проведення базових реанімаційних заходів самотужки та в команді
 Безпечне виконання автоматичної зовнішньої дефібриляції

