
  

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСЬКОЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ» 

День перший: 14.10.2020 

1. 15.00 – 15.10 

 Вітальне слово. 

 Зукін В.Д., Генеральний директор пологового будинку «Лелека». 

2. 15.10 – 15.40 

 «Кесарів розтин. Рекомендації PROSPECT 2019» 

 Ткаченко Р.А. д.мед.н., проф., президент Асоціації акушерських анестезіологів 

України. 

3. 15.45 – 16.15  

«Нові аспекти інтенсивної терапії тяжкої прееклампсії»  

Ткаченко Р.А. д.мед.н., проф., президент Асоціації акушерських анестезіологів 

України. 

4. 16.20 – 16.50 

 «Особливості ведення вагітності з COVID-19» 

Олександр Йошкович, директор департаменту акушерства та анестезіології 

медичного центру Шаарей-Цедек, професор Єврейського університету (Єрусалим, 

Ізраїль). 

5. 16.55 – 16.10 ПЕРЕРВА 15 хв. 

6. 17.10 – 17.40 

 «REBOA - нові підходи у лікуванні акушерських кровотеч»  

Олександр Йошкович, директор департаменту акушерства та анестезіології 

медичного центру Шаарей-Цедек, професор Єврейського університету (Єрусалим, 

Ізраїль). 

7. 17.45 – 18.15  

«Знеболення пологів. Що нового?» 

 Гріжимальський Є.В., завідуючий відділенням анестезіології ПБ «Лелека». 

8. 18.20 – 18.50  

«Менеджмент гострого та хронічного болю»  

Дмитрієв Д.В., д.мед.н., проф., завідуючий відділенням анестезіології та ІТ КНП 

«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр». 

18.55 – 19.00 – Підсумки 

 

 



День другий: 15.10.2020 

1. 15.00 – 15.05  

 Вітальне слово.  

Гріжимальський Є.В., завідувач відділенням анестезіології ПБ «Лелека». 

2. 15.05 – 15.35  

«Регіонарна анестезія у пацієнток з неврологічною патологією» 

 Олександр Злотнік, проф., директор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії,  

Університетський медичний центр Сороки, Бен-Гуріон, Университет Негева (Беер-

Шева, Ізраїль) 

3. 15.40 – 16.10 

«Зупинка серця у вагітної» 

Олександр Злотнік, проф., директор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії,  

Університетський медичний центр Сороки, Бен-Гуріон, Университет Негева (Беер-

Шева, Ізраїль) 

4. Перерва 10 хв 

16.25 – 16.55  

«Вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці: міфи та факти» 

 Кукуруза І.Л. - к.мед.н., керівник Вінницького перинатального центру КНП 

«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. Пирогова» 

 Титоренко Н.В. - к.мед.н. асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та 

медицини невідкладних станів ВНМУ ім. Пирогова, головний спеціаліст за 

спеціальністю «Акушерська реанімація» ДОЗ Вінницької ОДА 

5. 17.00 – 17.30 

 «Кесарів розтин в ІІ періоді пологів»  

Чернов А.В., к.мед.н. Київський обласний перинатальний центр. Головний 

позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології Департамента охорони здоров‘я 

Київскої обласної державної адміністрації.  

6. 17.35 – 18.05  

«Конверсії епідуральної аналгезії пологів в анестезію для операції кесаревого 

розтину» 

 Гарга А.Й. лікар-анестезіолог  відділенням анестезіології ПБ «Лелека». 

7. 18.10 – 18.15 – Підсумки. 

 


