
КАРТКА ЗАХОДУ

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, симпозіум)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 Назва заходу БПР «Вибрані питання інтенсивної терапії
критичних хворих»

 Назва Провайдера (з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань)

Громадська організація  “Асоціація
анестезіології та інтенсивної терапії

Львівщини”
1189

 Виконавець/виконавці заходу Громадська організація  “Асоціація
анестезіології та інтенсивної терапії

Львівщини”
 Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 
спеціальностей)

Лікарі наступних спеціальностей
анестезіологія, дитяча анестезіологія,

педіатрія, кардіологія, дитяча
кардіологія, хірургія, дитяча хірургія

 Вид заходу БПР Науково-практична конференція
 Запланована кількість учасників 150
 Організаційний комітет Підгірний Ярослав Михайлович

(м.Львів)
0679154579

Філик Ольга Володимирівна
(м.Львів)

0955107896
 Резолюція заходу На підставі ознайомлення з

новітніми напрацюваннями
європейських та вітчизняних шкіл,

проведення круглого столу з
дискусійних питань

анестезіологічного забезпечення
некардіохірургічних встручань у

кардіологічних хворих планується
розробити національний протокол з
даного питання та імплементувати

протокол кардіогенного шоку у
відділення анестезіології та
інтенсивної терапії області.

 Мета заходу Оволодіння знаннями і навичками щодо
інтенсивної терапії у критичних хворих

 Форма заходу поєднання особистої та дистанційної
участі

 Кількість балів БПР 10,30
 Дата заходу БПР 31.03.2023
 Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса)
м. Львів,  вул. Пекарська 69а,

Стоматологічний медичний центр
Львівського національного

медичного університету імені Данила
Галицького, 2 поверх ,
конференційний зал

 Прізвище, ім’я та по батькові 
доповідачів

Мазур Андрій
Лоскутов Олег



Корсунов Володимир
Пилипенко Максим
Підгірний Ярослав

 Резюме доповідачів Мазур  Андрій  —  професор,  завідувач
відділення  анестезіології  та  інтенсивної
терапії  національного  інституту  серцево-
судинної хірургії імені М.М. Амосова
Лоскутов Олег — професор, завідувач
кафедри  анестезіології  національного
університету  післядипломної  освіти
імені Шупика.
Корсунов  Володимир —  професор  ,
завідувач  кафедри  анестезіології  та
інтенсивної  терапії  Харківського
національного  медичного
університету .
Пилипенко  Максим —  доцент,
завідувач відділенням анестезіології та
інтенсивної  терапії  інституту
нейрохірургії  м. Київ.
Підгірний  Ярослав —  професор
кафедри  анестезіології  та  інтенсивної
терапії  Львівського  національного
медичного  університету  імені  Данила
Галицького

 Програма заходу БПР 9:00 — 9:30. Реєстрація
9:30 — 10:00. Вступне слово. 
Відкриття конференції. Представлення 
лекторів.
10:00 — 10:40. Лекція Лоскутов Олег 
“Анестезіологічне забезпечення 
некардіохірургічних операцій у 
кардіологічних хворих”
10:40 — 10:55. Дискусія.
11:00 — 11:40. Лекція Мазур Андрій 
“Кардіогенний шок”
11:40 — 11:55. Дискусія.
12:00 — 12:40. Лекція Корсунов 
Володимир “Шок в педіатрії”
12:40 — 12:55. Дискусія.
13:00 — 14:00. Перерва
14:00 — 14:40. Лекція Пилипенко 
Максим “Сучасний погляд на 
інтенсивну терапію гострої кровотечі”.
14:40- 14:55. Дискусія.
15:00- 15:40. Лексія Підгірний Ярослав
“Антибіотикотерапія 
мультирезистентної флори в умовах 
відділення інтенсивної терапії”.
15:40-15:55. Дискусія.
16:00- 17:00. Підведення підсумків 
науково-практичної конференції.



 Опис вимог рівня знань, володіння 
темою, навичок, досвіду учасників 
до моменту реєстрації на даний 
захід (за потреби)

-----------

 Код заходу БПР (Реєстраційний 
номер заходу БПР вноситься після 
присвоєння Адміністратором)

551855


