
 

 
ІV-а РІЗДВЯНА ШКОЛА РЕҐІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 
16 – 17(+18) грудня 2022 р. 

 

Фахова школа 
Онлайн + особиста участь  

 

 

 

П'ятниця 16 грудня 900 – 2000 (дистанційно) 

Субота 17 грудня 0900 – 1700  (особиста участь) 

Неділя 18 грудня* 0900 – 1700  (особиста участь)  

  * 18.12. - повтор майстер-класу за програмою 17.12. для другої групи учасників 

Організатори:  ГО «Українська асоціація судинного доступу» та Клінічна лікарня «Феофанія»  

За підтримки: ГО «Українська Асоціація реґіонарної анестезії та терапії болю» 

 

Четверта Різдвяна Школа Реґіонарної Анестезії – освітній теоретично-практичний захід, спрямований на професійний розвиток 

і підвищення кваліфікації лікарів анестезіологів, лікарів хірургічних спеціальностей та фахівців з лікування болю. За участю 

провідних українських та іноземних фахівців (США, Великобританія, ПАР, Марокко, Йорданія, Франція). 

 

Фахова школа складається з двох частин. Протягом першого дня Школи будуть у онлайн форматі надані доповіді українських і 

світових спікерів. Враховуючи військові дії та визвольну війну українського народу проти російських загарбників, дана фахова 

школа присвячена специфіці реґіонарної анестезії і аналгезії в умовах військових дій і різних етапів евакуації. А також різним 

аспектам знеболення пацієнтів в умовах військових дій  в тилових лікарнях.   

Другий день Школи присвячений огляду різних методів реґіонарної анестезії стосовно окремих хірургічних операцій та клінічних 

ситуацій (загальна хірургія, торакальна, ортопедія, урологія, нейрохірургія, педіатрична хірургія). Другий день конференції 

проходитиме наживо у конференц-залі або в бомбосховищі КЛ «Феофанія» в залежності від ситуації, із демонстрацією та 

відпрацюванням методик на моделях і волонтерах. 

Після навчання учасники проходять тестовий контроль знань і отримують сертифікат учасника з нарахуванням балів БПР.  

 

Особливості курсу:  

• Акцент на методиках реґіонарної анестезії при пораненнях і травмах 

• Структуризація блокад за профілем хірургічного втручання 

• Демонстраційно-практична частина 
 

Спікери та модератори:  

Глазов Євген (Одеса) 
Гончаренко Альона (Київ) 
Доморацький Олексій (Київ) 
Євсєєва Вікторія (Київ) 
Дмитрієв Дмитро (Вінниця) 
Занько Андрій (Київ) 
Зітинюк Віталій (Київ) 
Іноземцев Олекесій (Київ) 
Кисельова Ірина (Київ) 
Клименко Олександр (Київ) 
Коломаченко Віталій (Харків) 
Кучинська Інна (Київ) 
Красовський Микола  (Київ) 
Лісний Іван (Київ) 
Марцинів Володимир (Київ) 
Макаров Дмитро (Київ) 
Мельник Олександр (Київ) 
Михайлов Богдан (Запоріжжя) 
Могорита Євген (Київ) 
 

Німкович Роман (Київ) 
Павловський Максим (Київ) 
Пастощук Юрій (Київ) 
Пилипенко Максим (Київ) 
Седлецький Руслан (Київ) 
Семкович Ярослав (Івано - Франківськ) 
Скольска Лілія (Київ) 
Строкань Андрій (Київ) 
Тимчишин Дмитро (Одеса) 
Фесенко Улболган (Вільнюс) 
Хижняк Кирило (Київ) 
Хоменко Андрій (Київ) 
Чаплинський Ростислав (Харків) 
 

         Abdullah ALkharabsheh (Йорданія) 
André Theron (ПАР) 
Madan Narayanan (Великобританія) 
Mustapha Boutbaocht (Марокко) 
Oleg Turkot (США) 
 

Формат проведення: Поєднання дистанційної та особистої участі.  

1-й день, теоретична частина – дистанційно  

2-й день, практична частина – особиста участь 

3-й день, практична частина – особиста участь (друга група учасників, програма ідентична 2-му дню) 

 

 

Бали БПР: 10 балів – за 1 день участі (онлайн), 20 балів – за 2 дні участі* (онлайн + практична частина) 

 

*Згідно  наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», п. 2.7 Додатку 4 

до Порядку проведення атестації лікарів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19


ПРОГРАМА: 

 

П’ятниця, 16 грудня (дистанційно, доповіді у запису на каналі YouTube) 

 

Відкриття Школи, привітання учасників, ознайомлення з програмою – Андрій Строкань 

 
Секція 1. Окремі теми реґіонарної анестезії 
 

Робота тилової лікарні під час війни. Проблеми і іх вирішення. Андрій Строкань 

Анестезія та аналгезія без моторної блокади. Шлях до ефективної реабілітації пацієнта. André Theron 
Номенклатура блоків тулуба. Улболган Фесенко 
Реґіонарне знеболення в трансплантології.  Кирило Хижняк 

 
Секція 2. Реґіонарна анестезія при травмі, отриманій внаслідок бойових дій 
 

Комбінація провідникових методів анестезії та кетаміну при бойовій травмі (власний 
досвід). 

Руслан Седлецький 

Back-pain у військовослужбовців, підходи до знеболення, власний досвід. Дмитро Макаров 
Арсенал блоків при бойових пораненнях на базі «хлібопекарні» одного з населених 
пунктів сходу. 

Юрій Пастощук 

Використання регіонарних аналгетичних блокад пацієнтам з вогнепальними 
пораненнями на другому рівні надання медичної допомоги 

Дмитро Тимчишин 

 
Секція 3. Реґіонарна анестезія в загальнохірургічній практиці 
 

Найкращі блоки для великої абдомінальної хірургії.  Madan Narayanan та 
Інна Кучинська 

Реґіонарна анестезія передньої черевної стінки. Віталій Зітинюк 
Реґіонарна анестезія зони промежини та статевих органів. Безопіатна анестезія. Андрій Хоменко 
Використання дексмедетомідину при реґіонарній анестезії. Світовий та власний досвід.  Богдан Михайлов 

 
Секція 4. Реґіонарна анестезія в тиловій лікарні. 
 

Реґіонарна анестезія при пораненнях мозкового черепа. Максим Пилипенко 

Реґіонарне знеболення пацієнтів, що потребують множинних ВХО ран. Володимир Марцинів 
Реґіонарна анестезія при пораненнях грудної клітки. Власний досвід. Дмитро Дмитрієв 
Реґіонарне знеболення оперативних втручань на колінному суглобі. Madan Narayanan та  

Інна Кучинська 
 
Секція 5. Епідуральна анестезія та аналгезія, чи не рано ми її списали. 
 

Епідуральна анестезія – новітні дані і позитивні ефекти. Іван Лісний 

Епідуральні стероїдні ін`єкції на шийному рівні. Варто, чи ні?  Руслан Седлецький  
 
Секція 6.  Реґіонарна анестезія для операцій на верхній кінцівці. 
 

«Заморожене» плече. Ключові блокади. Ростислав Чаплинський 

Вибіркові, селективні блоки для анестезії плечового суглоба. Abdullah ALkharabsheh 
Менеджмент фантомного болю. Mustapha Boutbaocht 

 
Секція 7.  Реґіонарна анестезія та хронічний біль. 
 

Реґіонарна анестезія як метод зменшення хронізації післяопераційного болю.  Ярослав Семкович 

Посттравматичний стресовий розладі і Regional Pain Syndrome. Чи може допомогти 
реґіонарна анестезія? 

Андрій Строкань 

Регіонарне знеболення при переломах та пораненнях стегна, з чого ми починали, та до 
чого прийшли на сьогодні. 

Віталій Коломаченко 

Комплексне лікування больових синдромів у поранених. Олександр Клименко 
 
Секція 8. Використання блокад в торакальній та кардіохірургії 
 

Періопераційне застосування ESP блоку у пацієнтів загальнохірургічного профілю. Олексій Доморацький 

Реґіонарні методи знеболення в кардіохірургії. Вже не жарт. Що нового? Максим Павловський 
Новітні блоки грудної клітки. Oleg Turkot 
Реґіонарне знеболення при множинних переломах ребер. Андрій Гарга 

 
Секція 9.  Реґіонарна анестезія у дітей 
 

Пролонгована реґіонарна анестезія в дитячій практиці. Євген Глазов 

Реґіонарні блокади у дітей: з усіх ефективних технік обираємо найбезпечніші. Ірина Кисельова 
Фармакологічні аспекти використання препаратів для реґіонарної анестезії у дітей. Ірина Кисельова 
Арсенал блоків ургентного дитячого анестезіолога. Євген Глазов 

 
 

 

 



Субота, 17 грудня (практична частина за особистої участі) – Група 1. 

Місце проведення: КЛ «Феофанія», вул. Академіка Заболотного 21, м. Київ 

Збір у Конференц-центрі, перший поверх 

 

830 – 900 Реєстрація та розподіл учасників на 7 груп. В кожній групі по 5-7 осіб. Ротація по робочим станціям. Тривалість роботи на 

кожній станції 50 хв. + перерва 10 хв.  

Початок о 900 

Перерва на обід з 1300 до 1400 

 

Станція 1. Реґіонарна анестезія при хірургічних втручаннях на кульшовому суглобі і верхній третині стегна. Новітні блоки. 

Модератори: Андрій Строкань, Віталій Коломаченко. 

 

Станція 2. Реґіонарна анестезія при хірургічних втручаннях на колінному суглобі і гомілці. 

Модератори: Вікторія Євсєєва, Лілія Скольска, Микола Красовський 

 

Станція 3. Симпатичні реґіонарні блокади. 

Модератори: Ростислав Чаплинський, Руслан Седлецький 

 

Станція 4. Реґіонарні блокади тулуба на грудному рівні хребта. Задня поверхня. 

Модератори: Дмитро Дмитрієв, Євген Глазов, Богдан Михайлов 

 

Станція 5. Реґіонарні блокади черевної порожнини і позаочеревинного простору при оперативних втручаннях в хірургії, 

гінекології, урології. 

Модератори: Андрій Хоменко, Альона Гончаренко, Роман Німкович 

 

Станція 6. Реґіонарні блокади тулуба на грудному рівні хребта. Бічна і передня поверхня. 

Модератори: Володимир Марцінів, Євген Могорита 

 

Станція 7. Реґіонарні блокади при оперативних втручаннях на верхній кінцівці. 

Модератори: Олексій Іноземцев, Андрій Занько, Олександр Мельник 

 

1700 Тестовий контроль знань.  

Заключне слово. Андрій Строкань 
 
 

Неділя, 18 грудня (практична частина за особистої участі) – Група 2. 

Місце проведення: КЛ «Феофанія», вул. Академіка Заболотного 21, м. Київ 

Збір у Конференц-центрі, перший поверх 

 

830 – 900 Реєстрація та розподіл учасників на 7 груп. В кожній групі по 5-7 осіб. Ротація по робочим станціям. Тривалість роботи на 

кожній станції 50 хв. + перерва 10 хв.  

Початок о 900 

Перерва на обід з 1300 до 1400 

 

Станція 1. Реґіонарна анестезія при хірургічних втручаннях на кульшовому суглобі і верхній третині стегна. Новітні блоки. 

Модератори: Андрій Строкань, Віталій Коломаченко. 

 

Станція 2. Реґіонарна анестезія при хірургічних втручаннях на колінному суглобі і гомілці. 

Модератори: Вікторія Євсєєва, Лілія Скольска, Микола Красовський 

 

Станція 3. Симпатичні реґіонарні блокади. 

Модератори: Ростислав Чаплинський, Руслан Седлецький 

 

Станція 4. Реґіонарні блокади тулуба на грудному рівні хребта. Задня поверхня. 

Модератори: Дмитро Дмитрієв, Євген Глазов, Богдан Михайлов 

 

Станція 5. Реґіонарні блокади черевної порожнини і позаочеревинного простору при оперативних втручаннях в хірургії, 

гінекології, урології. 

Модератори: Андрій Хоменко, Альона Гончаренко, Роман Німкович 

 

Станція 6. Реґіонарні блокади тулуба на грудному рівні хребта. Бічна і передня поверхня. 

Модератори: Володимир Марцінів, Євген Могорита 

 

Станція 7. Реґіонарні блокади при оперативних втручаннях на верхній кінцівці. 

Модератори: Олексій Іноземцев, Андрій Занько, Олександр Мельник 

 

1700 Тестовий контроль знань.  

Заключне слово. Андрій Строкань 


