
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІ
АНЕСТЕЗІОЛОГІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Місце проведення 
 

Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова
адміністративний корпус, актова зала, 2 поверх
 

(м. Вінниця, вул. Пирогова, 46
 

Інформаційна підтримка: 
 

ПРОГРАМА 
 
ЧАС 
 

    
   ТЕМА ДОПОВІДІ
 

9.45-10.00 Реєстрація учасників

10.00-10.10 Відкриття конференції

10.10-10.25 Звіт про роботу служби 
інтенсивної терапії Вінницької області в 2017 р

10.25-10.40 Звіт про роботу дитячої служби анестезіології 
та ІТ Вінницької області в 2017 р

10.40-10.55 Звіт про роботу акушерської анестезіологічної 
служби області в 2017 р

10.55-11.10 Звіт про роботу служби анестезіології та 
інтенсивної терапії м.Вінниці в 2017

11.10-11.25 Лекція: Сучасний 
бета-блокаторів і місце есмололу в ургентній 
практиці 

10.25-11.40 Дайджест: Огляд матеріалів 
практичної конференці
Галицькі анестезіологічні читання: «
питання анестезіології та 

11.40-11.55 Доповідь: Клінічне харчування пацієнтів

Вінниця

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
АНЕСТЕЗІОЛОГІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова
адміністративний корпус, актова зала, 2 поверх 

Вінниця, вул. Пирогова, 46). Початок о 10.00 

 
Інформаційна підтримка: www. anest.vn.ua 

 ПОНЕДІЛОК 26  ЛЮТОГО

ТЕМА ДОПОВІДІ 
 
   ДОПОВІДАЧ
 

Реєстрація учасників 

Відкриття конференції 

Звіт про роботу служби анестезіології та 
інтенсивної терапії Вінницької області в 2017 р. 

Дацюк О.І.
обласний позаштатний 
анестезіолог, д.мед.н,, проф.

Звіт про роботу дитячої служби анестезіології 
Вінницької області в 2017 р. 

Стародуб А.І. 
обласний 
позаштатний анестезіолог

Звіт про роботу акушерської анестезіологічної 
служби області в 2017 р. 

Титаренко Н.В.
обласний позаштатний 
акушерський анестезіолог, 
к.мед.н,

Звіт про роботу служби анестезіології та 
інтенсивної терапії м.Вінниці в 2017 р. 

Пахно І.П.
головний 
анестезіолог

Сучасний погляд на використання 
блокаторів і місце есмололу в ургентній 

Іванов 
зав. кафедри внутрішньої 
медицини №3 ВНМУ ім. 
М.І.Пирогова, 

Огляд матеріалів IV науково-
конференції з міжнародною участю 

алицькі анестезіологічні читання: «Актуальні 
питання анестезіології та інтенсивної терапії» 

Гомон М.Л.
зав. кафедри анестезіології, 
реаніматології, медицини 
невідкладних станів 
М.І.Пирогова

Клінічне харчування пацієнтів  ВАІТ Скіданов П.

Вінниця 

АНЕСТЕЗІОЛОГІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова,  

ПОНЕДІЛОК 26  ЛЮТОГО   

ДОПОВІДАЧ 
 

Дацюк О.І. 
бласний позаштатний 

анестезіолог, д.мед.н,, проф.  

Стародуб А.І.  
бласний дитячий 

позаштатний анестезіолог 

Титаренко Н.В. 
бласний позаштатний 

акушерський анестезіолог, 
к.мед.н, 

Пахно І.П. 
головний позаштатний 
анестезіолог м. Вінниці 

Іванов В.П. 
кафедри внутрішньої 

медицини №3 ВНМУ ім. 
М.І.Пирогова, д.мед.н., проф. 

Гомон М.Л. 
зав. кафедри анестезіології, 
реаніматології, медицини 
невідкладних станів ВНМУ ім. 
М.І.Пирогова, д.мед.н,, проф. 

Скіданов П. 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjikOOK0aLZAhVPKywKHRZdDMEQjRx6BAgAEAY&url=https://ru.freepik.com/free-vector/map-pins-set_714010.htm&psig=AOvVaw2x3RT9yWVobhHnsFmp2huc&ust=1518602060617852


11.55-12.05 Звіт про фінансову діяльність Вінницького 
відокремленого підрозділу Асоціації 
анестезіологів України 

Шелоумов С.В. 

12.05-12.15 Відповіді та запитання 

12.15-12.30 Закриття конференції 
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