П’ята Польсько-Українська науково-практична конференція
„Медичне рятівництво та екстрена медицина. Питання громадського
здоров’я і організації охорони здоров'я в Польщі та в Україні"
Івано-Франківськ, 20 листопада 2018 року
Науковий комітет

&н\сге

Д. н. здор., проф. Роберт
Галонзковський - голова
Д. мед. н., проф. Анджей Басінський
Д. мед. н., проф. Ігор Вакалюк
Д. мед. н., проф. Мечислав Гжегоцький
Д. мед. н., проф. Арсен Гудима
Д. мед. н., проф. Орина Децик
Д. біол. н., проф. Ганна Ерстенюк
Д. мед. н., проф. Борис Зіменковський
Д. мед. н., проф. Єжи Роберт Ладний
Д. мед. н., проф. Валерій Левченко
Д. мед. н., проф. Пйотр Малковський

Wojewódzka
Stacja Pogotowia
Ratunkowego
w Szczecinie

Д. мед. н., проф. Микола Рожко
Д. мед. н., проф. Сергій Федоров
Д. біол. н., проф. Анна Харута
Д. н. здор., Йоанна Готліб
Д. мед. н. Томаш Дароха
Д. н. здор., Маріуш Панчик
К. н. здор. Патрик Жоньца
К. мед. н. Наталія Іжицька
К. н. здор. Пйотр Лещинський
К. н. здор. Марцін Мікос
К. мед. н. Гжегож Міхаляк
К. юр. н. Павел Муллєр
К. н. здор. Клаудіуш Надольний
К. н. здор. Агата Павляк
К. мед. н. Малгожата Поплавська
лікар Роман Палка
лікар Олег Величко
магістр Даніель Целінський
магістр Міхал Куцап
магістр Марцін Подгурський
магістр Станіслав Сьвєжевський

Організатори
° Івано-Франківський національний
медичний університет
° Варшавський медичний університет
° Екстрена медична авіація Польщі
° Спілка працедавців медичного
рятівництва Польщі
° ДОЗ Івано-Франківської ОДА
° Івано-Франківський обласний центр ЕМД
та МК
° Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
° Краківська станція швидкої медичної
допомоги
° Щецінська воєводська станція швидкої
медичної допомоги
Організаційний комітет
Д. мед. н., проф. Орина Децик - голова
Асистент Роберт Фабрика
Заслужений лікар України Мирон Матейко
Асистент Мар'яна Перчик
Магістр Марцін Подгурський
Магістр Юстина Сохацька
Ліценціат Кінга Червінська
Фельдшер Оксана Зваричук
Патронати
° Ректор Варшавського медичного
університету
° Ректор Івано-Франківського
національного медичного університету

Оілкоиття конференції
Асан Чарухов, Ірина Сисоєнко, проф. д. мед. н. М икола Рожко,
проф. д. мед. н. Пйотр М алковський, проф. д. н. здор. Роберт Галонзковський,
проф. д. мед. н. Орина Децик, к. мед. н. М икола Стовбан

15.00 15.20

Сесія 1
М одерат ори: проф. Роберт Г алонзковський. проф. Орина Д еиик
10.3010.50

Професіоналізація громадського здоров'я в Європі - рекомендації щодо навчальних програм
до і післядипломної освіти
д. н. здор. Йоанна Гот ліб

1 5.20-

10.50 -

Основні напрями трансформації системи охорони здоров’я України

15.40

11.10

проф. д. мед. н. Орина Децик, к. мед. н. М икола Стовбан, Ліліана Сабадаш

11.10-

Організація і управління охороною здоров’я в Польщі

11.30

к. мед. н. М алгож ат а Поплавська, М арек М аслєж
15.40 11.30 - 12:00

16.00

Перерва на каву

М одерат ори: проф. д. мед. н.

М одерат ори: проф. д. мед. н. Єжи Роберт

Пйот р М алковський. к . мед. н.

Ладний, проф. д. мед. н. Сергій Федоров

М одерат ори: д. біол. н. Анна Хаоита.
проф. д. мед. н. Арсен Гидимо

М одерат ори: проф. д. мед. н. Валерій
Левченко, к. н. здор. Клаидіиш Надольний

Система екстреної медичної допомоги»
Перша допомога. Роль, значення і місце в
системі ЕМД України
к. мед. н. Нат алія Іж ицька, к. мед. н.

Аналіз медичних процедур, що виконуються
екстреною службою медичної допомоги
пацієнтам з поза госпітальною зупинкою
серця та отримання ROSC у дорослих

Оксана Макар, Ірина М ельник, Д енис

к. н. здор. Клаудіуш Надольний,

Єфімов, Олег Величко, М ирон М ат ейко

проф. д. н. здор. Роберт Галонзковський

Централізована медична диспетчерська як
інструмент управління системою та база
даних, необхідні для належного
системного планування та контролю якості

Методика перевірки готовності співробітників
екстреної медичної служби до фізичного
навантаження, пов'язаного з професійною
діяльністю

м агіст р М арцін Подгурський

магіст р А ндрій Дікусар

Підготовка парамедиків в Україні:
специфіка, проблеми, перспективи

Алгоритм дій екстреної медичної служби при
травмах у пацієнтів після баріатричних
процедур

проф. д. мед. н. Арсен Гудима,

Сесія III

Сесія II

д. мед. н. Віт алій Крилюк,
Галина Цимбалюк

Олег Величко, проф. д. мед. н. М аріуш

Роль громадських організацій в
забезпеченні домедичної допомоги в
системі екстреної медичної допомоги в
Україні

Аналіз виїздів бригад швидкої медичної
допомоги на отруєння чадним газом у 20142016 роках за даними інтегрованої медичної
диспетчерської в Катовіцах

Д ен ис Єфімов, к. мед. н. Наталія

м агіст р М арцін Ш ургач

Розвиток екстреної медичної
допомоги в Україні на сучасному
етапі

Лікування болю на догоспітальному етапі

16.00 -

проф. д. мед. н. Андж ей Басінський

16.20

Олександр Данилю к, Асан Чарухов
12.20 -

Етика в реанімації

Новини з європейського конгресу кардіологів

12.40

к. мед. н. Гж егож М іхаляк

к. мед. н. Оксана М акар, к. мед. н. Нат алія

12.40-

Функції та завдання Агенції екстреної
медицини в системі екстреної
медичної допомоги України

Іжицька, к. мед. н. Оксана Макар, Ірина
Мельник, к. мед. н. Ірина Корнійчук

іж ицька, Ірина М ельник, Д ен ис Єфімов
13.00

Збалансована інфузійна терапія у відділеннях
екстреної медичної допомоги лікарень

1 6.2016.40

проф. д. мед. н. Єжи Роберт Ладний

Олег Куц
13.0013.20

Інтерактивні тести в рятівництві
медичному із використанням
мультимедійних комп’ ютерних
технологій

Діагностика та лікування синкопальних станів:
настанови ЕБС2018

к. н. здор. Пйот р Лесцинський

Тромболізис: стан та перспективи

проф. д. мед. н. Сергій Федоров,

16.40 -

М арія Біллєр-Кат рич

17.00

к. н. з держупр. Богдан Д арчин
13.20 13.40

13.40 14.00

Вилеж ол, к. м. н. Халіл Ел-Мохтар,
Тарас Бец

Нат алія Іж ииька
12.0012.20

Сесія V

Сесія IV

10 лист опада, цент ральний корпус ІФНМУ, вул. Галицька 2
10:00
10:10

Проблема післядипломної освіти з
питань надання ЕМД

Позагоспітальна зупинка кровообігу у практиці
служби екстреної медичної авіації Польщі

<5. мед. н. Віт алій Крилюк

к. н. здор. Пат рик Ж оньца,
магіст р Збігнєв Бтьчак,

Роль і значення медичного сортування в
контексті діяльності та управління
стаціонарним відділенням екстреної
медичної допомоги

Cadaver як дидактичний інструмент, який
покращує якість втручань на місці події

м агіст р Томаиі Кулпок-Багінський,

Клепаціька Павел Бакалярський, Кароліна

Едвард Храпек

Сувка, Ізабелла Бойко

Впровадження в Одеській області пілотного
проекту щодо створення відділень
екстреної медичної допомоги в районних
лікарнях з урахуванням адміністративної
реформи

Аналіз виїздів, зроблених воєводською
службою швидкої допомоги в Катовіцах до
пацієнтів віком до 18 років у 2014-2016 роках

к. н. здор. Пйотр Лещ инський, Кат аж ина
Крусінська, Сильвія Залєська-М арніх, М оніка

м агіст р М іхал Куцап

Олена Теряева,
к. мед. н. Д м ит ро Самофалов
17.00 - 17.30 Закінчення і підсумки наукової част ини конф еренції

проф. д. н. здор. Роберт Галонзковський

20 лист опада з 10.30 до 1 4 .0 0 - Тренінг від польських колег «Екстрена медична допомога травм ованим

Школа Успішного Менеджменту.
Досвід Львівщини.

Питання ЕМД у постраждалих з поєднаною травмою
та реперфузійним синдромом

на догоспітальному етапі» для інструкторів КЗ «Івано-Франківський обласний центр ЕМД та МК».

Ірина М икичак

Галина Цимбалюк, Іван Кузьмінський,Ольга

21 лист опада: з 10.00 до 10.20 -в ід в ід а н н я ЄОДС КЗ «Івано-Франківський обласний центр ЕМД та МК»;

Федосеева, Сергій Гаріян

з 11.00 до 13.00 - виїзний навчально-симуляційний м айстер-клас за участю польських інструкторів
«Організація роботи екстрених служб (ЕМД та МНС) при м асовом у випадку» на території ДТЕК

14.00 - 15.00 Перерва на обід

Бурш тинська ТЕС.

