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  м.Львів

Цільова аудиторія:   
лікарі-стоматологи 
усіх спеціалізацій,  
асистенти стоматологів, 
медичні сестри, 
студенти, викладачі.

ЮРИДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ
Освоюємо юридичну 
грамотність. Отримуємо 
відповіді на запитання

14:45–15:45

  «Нормативно-правові акти у галузі 
охорони здоров’я, що стосуються 
невідкладних станів, які були 
прийняті останнім часом»
 Останні зміни, які стосуються обігу 

лікарських засобів у ЗОЗ та 
приватно практикуючих лікарів.

 Як правильно сформувати аптечку, 
щоб відповідати всім вимогам 
законодавства.

 Дотримання умов зберігання 
лікарських засобів в медичному 
закладі;

 Вимоги до засобів вимірювальної 
техніки для належного зберігання 
лікарських засобів;

 Знищення та утилізація лікарських 
засобів та медичних виробів;

 Документація до аптечок та 
лікарських засобів. Накази, 
журнали, списки, карантин, 
сертифікати, вхідний контроль 
тощо.

 Де брати протоколи надання 
допомоги?

 Відповіді на питання.

Перерва 15:45–16:00

Ізьо Н.Б. 
заступник  начальника служби - 
начальник відділу державного 
контролю у сфері обігу лікарських 
засобів, медичної продукції та обігу 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів Державної 
служби з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками
 у Львівській області.

16:00–18:00
«Роз’яснення вимог 
Держлікслужби з дотримання 
контролю якості та безпеки 
лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, 
виконання суб’єктами 
господарювання 
провадження господарської 
діяльності у галузі охорони 
здоров’я.»

прос. В.Чорновола, 7, 
у Новому конференц-залі 
готелю Львів

 Правила  зберігання та 
проведення контролю якості 
лікарських засобів у закладах 
охорони здоров’я.

 Державний нагляд (контроль) 
за виробами медичного 
призначення.

 Чи попереджає Державна 
служби з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками у 
Львівській області про 
проведення перевірки?

 Що включає термін 
«недопущення до перевірки» 
працівників служби. Які при 
цьому санкції застосовуються?

 Штрафні та інші санкції за 
виявлення порушень, які 
застосовуються до ліцензіата.

 Вимоги до укладки аптечок з 
невідкладної допомоги.

 Відповіді на питання. 
Роз’яснення

Тарковський К.О 
Керівник Юридичного бюро 
«ТМ», фахівець з медичного 
права, юрист-міжнародник, 
автор і лектор багатьох 
навчальних заходів в сфері 
медицини з точки зору 
теоретичної і практичної 
юриспруденції. (м. Київ), 
член Координаційної ради 
МОЗ України з питань 
стоматології.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ 
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
НЕОБХІДНІ В КАБІНЕТІ 
ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
СИМПОЗІУМ З ТРЕНІНГОМ 
З ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ 
НАВИЧКАМИ НАДАННЯ 
НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ 

Початок 
реєстрації 
о 9:00 

Закінчення 
симпозіуму 
о 18:00



 Відкривання ампул. 
Дозування лікарських засобів;

 Підготовка системи для інфузій 
до процедури;

 Вимірювання рівня глюкози 
за допомогою глюкометра.

Під час симпозіуму буде 
проведено симуляційний 
тренінг з оволодіння  
практичними навичками

Городецький Т.М. 
Керівник практичного курсу з 
невідкладних станів. Президент 
АСОЦІАЦІЇ З НЕВІДКЛАДНИХ 
СТАНІВ.  Інструктор-викладач, 

сертифікований Українським 
науково-практичним 

«Формування аптечок з невідкладної допомоги 
в стоматологічному кабінеті. 1ч.»

10:00–11:30

11.30 – 12.00

центром екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф Міністерства 
охорони здоров'я України. 
Навчання за кордоном: BLS / ALS 
Provider Courses Європейської 
ради з реанімації.

Перерва на каву

 Діючі накази МОЗ що до 
формування аптечок

 Накази МОЗ, які регулюють 
протоколи надання невідкладної 
допомоги.

 Методи формування аптечок, згідно 
вимог Держлікслужби.

 Протоколи надання невідкладної 
допомоги.

 Формування аптечок  згідно такого 
невідкладного стану:

Городецький О.Т. 
Лікар-стоматолог, 
лікар-анестезіолог, 
лікар-анестезіолог дитячий ЛОКЛ 
відділення щелепно-лицевої 
хірургії, Інструктор з невідкладних 
станів, сертифікований 
Українським 

науково-практичним центром 
екстреної медичної 

допомоги та медицини 

12:00–14:00

катастроф Міністерства 
охорони здоров'я України. 
Навчання за кордоном:  BLS / ALS  
Provider Courses Європейської 
ради з реанімації; 
сертифікований курс  PALS та 
ITLS American Heart Association, 
член Української асоціації 
седації та анестезії в 
стоматології.

«Формування аптечок з невідкладної допомоги 
в стоматологічному кабінеті. 2ч.»

- Бронхіальна астма;
- Втрата свідомості. Синкопальні 

стани у дітей та дорослих;
- Гіпоксія;
- Контроль дихальних шляхів;
- Обструкція верхніх дихальних 

шляхів;
- Нудота/блювання;
- Контроль болю;
- Судоми;
- Короткочасне безпричинне 

погіршення стану.

- різновидності та будова 
в/венного катетера;

-  методика проведення 
венепункції;

-  фіксація катетера та 
введення лікарських засобів.

14.00 – 14.45 Перерва на обід

- Гострий коронарний синдром;
- Анафілактичний шок;
- Інсульт;
- Гіпоглікемія;
- Артеріальна гіпертензія;
- Порушення серцевого ритму 

(брадикардії, тахікардії);
- Шок;
- Зупинка серця. 

Серцево-легенева реанімація. 
Припинення реанімаційних 
заходів

Всі учасники заходу отримають 
сертифікати відповідного зразка
Учасники симпозіуму отримають до 
свого особистого освітнього 
портфоліо 20 балів.
Членам асоціації з невідкладних 
станів – знижка 20% від вартості 
заходу

Симуляційний тренінг 
з оволодіння 
практичними навичками 
на манекені

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ*:
Швидка реєстрація до 15 березня – 2000 грн
Після 15 березня – 2300 грн
Після 01 квітня – 2600 грн

Контакти для реєстрації: 
тел viber 098-37-66-106 Олена,  
 067-13-11-559 Тетяна

Оплату можна здійснити 
за наступними 
реквізитами:

ФОП Городецький Т.М.
ЄДРПОУ 2241203339
п/р UA103052990000026001001008984
АТ КБ “ПриватБанк”, МФО 305299

У призначенні платежу необхідно обов’язково  вказати 
прізвище платника (учасника), а після оплати  надіслати 
підтвердження на viber або зателефонувати за 
контактними номерами реєстрації.

*У вартість входить одна 
каво-перерва
Вартість обіду – 200 грн, 
оплачується додатково 
за бажанням

 Протоколи надання 
невідкладної допомоги.

 Універсальна допомога. 
Загальні правила надання 
допомоги.

 Формування аптечок, 
згідно невідкладного стану:

 Створення судинного доступу:


