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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 Особливості анестезіологічного 

забезпечення новонароджених 

 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМН  України» (1022) 

3. Співорганізатори заходу Благодійна організація «Фонд «Смарт 

Імпакт» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Дитячі анестезіологи, хірурги, сімейні 

лікарі, неонатологи,педіатри з усієї 

України 

5. Вид заходу БПР Семінар 

6. Запланована кількість учасників 50 

7. Мета навчання Зрозуміти особливості та опанувати 

вміння проведення анестезії у 

новонароджених. Розглянемо особливості 

новонароджених, які впливають на вибір 

анестетика, об’єму інфузії в операційній та 

інше. Розберемо з практичної точки зору 

анестезіологічне забезпечення при 

вроджених вадах розвитку як 

діафрагмальна кила, гастрошизис, 

омфалоцеллє, високі та низькі кишкові 

непрохідності. Зрозуміємо особливості 

анестезіологічного забезпечення у дітей з 

низькою масою тіла при, наприклад, 

некротичних ентероколітах з перфорацією 

кишківника та розвитком перитоніту. 

8. Метод / методи навчання Доповіді лекторів та обговорення методів 

діагностики та лікування, розбір 

дискусійних питань. Зміст навчання 

присвячений висвітленню актуальних 

питань на теоретичному рівні та 

обговорення питань серед учасників 

9. Кількість балів БПР 10 

10. Дата заходу БПР 17.03.2023, 

14:00-15:30 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
м.Київ, вул.. Олекси Тихого, 49 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 
Гладишко Оксана Петрівна 

 Пінчук Марія Анатоліївна 

 

13. Резюме лектора/тренера Гладишко Оксана Петрівна, завідувачка 
відділу дитячої анестезіології та реанімації ДУ 

«ІПАГ ім. .акад.О.М.Лук`янової НАМН 

України», лікар вищої категорії. 
Пінчук Марія Анатоліївна, лікар-анестезіолог 
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відділу дитячої анестезіології та реанімації 

реанімації ДУ «ІПАГ ім. .акад.О.М.Лук`янової 

НАМН України». 

 

14. Програма заходу БПР 1. Анатомо-фізіологічні особливлсті 

дитини в періоді новонародженості. 

2. Підготовка новонародженої дитини до 

оперативного втручання. 

3. Інтраопераційний моніторинг 

новонародженої дитини. 

4. Особливості анестезії у новонародженої 

дитини. 

5. Особливості анестезіологічного 

забеспечення у дітей  з вродженими 

вадами (діафрагмальна кила, НЕК, 

гастрошизис) 

 

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 

ні 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 
Для перевірки знань проводимо 

тестування за матеріалами семінару 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 


