Симпозіум:
Невідкладна допомога при загрозливих для життя станах. Роль
стоматолога.
(лекція супроводжується демонстрацією серцево-легеневої реанімації на
сучасному роботизованому манекені командою інструкторів)

Emergency health care at threatening conditions. The role of the dentist.
(The lecture contains a demonstration of cardiopulmonary resuscitation on a modern
robotic manikin by a team of instructors.)

Цільова аудиторія: стоматологи дитячі, стоматологи-хірурги, пародонтологи,
хірурги-імплантологи, ортопеди, терапевти, лікарі-інтерни, викладачі, керівники
клінік.
Лектори:
Городецький Т.М., Керівник практичного курсу з невідкладних станів.
Керівник спеціалізованої приватної ендодонтичної клініки «Профідентплюс» м.Львів, віце-президент Української ендодонтичної асоціації, лектор і
організатор конференцій на ендодонтичну тематику. З 2000р. займається
впровадженням новітніх технологій в ендодонтії на території України та
Польщі.
З 2010р. є авторизованим лектором корпорації Milestone Scientific (USA) по
темі сучасне знечулення в стоматології, член Асоціації Імплантологів України.
Інструктор-викладач, сертифікований Українським науково-практичним
центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства
охорони здоров'я України. Навчання за кордоном: BLS / ALS Provider Courses Європейської ради з
реанімації.
Фесенко Улболган Абдулхамітівна, д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної
терапії ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів).

10-00:10-40
к.м.н. Пайкуш В.А.
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СЕДАЦІЇ ТА АНЕСТЕЗІЇ В
СТОМАТОЛОГІЇ.

Перспективи діяльності. Статистика невідкладних
станів на стоматологічному прийомі в Україні.
Алгоритм дій при зомлінні.
- в яких випадках стрес, біль і анестезія можуть складати загрозу життю
і здоров’ю пацієнта.
- хто в групі ризику і яких випадках ризик особливо високий.

-

алгоритм профілактики невідкладного стану.
збір анамнезу. Соматична карта пацієнта.
протокол дій стоматолога у разі приналежності пацієнта до групи ризику виникнення
невідкладного стану.
страх та емоційна лабільність.
седативна та антиалергічна премедикація на амбулаторному прийомі.
особливості анестезії у дітей, вагітних, тих що годують.

10-45:12-00
Городецький Т.М.

Алергія в стоматології !
Анафілактична реакція на місцеві анестетики: Міфи та реальність;
- визначення чутливості до анестетика (шкірна проба, конюктивальна проба, реакція преціпітації,
прік-тест, провокаційна проба та інші методи) – що ми маємо право робити, а що ні?
-

Проби на анестетики: про що вони свідчать, які робити, що вони нам дають;

Сучасний протокол лікування анафілактичного шоку. Відмінності в лікуванні дітей та вагітних
жінок. Дозування епінефрину.
Як попередити важкий анафілактичний шок у пацієнта з алергією.

12-30:14-00
к.м.н. Пайкуш В.А. к. мед.н. , лікар анестезіолог, вища кваліфікаційна категорія по анестезіології та дитячій
анестезіології. Президент української асоціації седації та анестезії в стоматології, керівник анестезіологічної служби
центру стоматологічної імплантації та протезування "ММ", стоматологічних клінік Заблоцького та Дрогомирецької.
Автор численних публікацій по седації, загальному знеболенню та невідкладних станах в стоматології та педіатрії.

Застосування седації та загального знечулення в стоматології.
Актуальність та необхідність седації та наркозу в стоматології
Медикаментозна седація чи наркоз?
Показання та протипоказання до наркозу в стоматології
Підготовка пацієнтів до проведення наркозу в стоматології
Необхідні передумови роботи анестезіологічної служби в стоматологічній клініці
14-30:15-30
Городецький Т.М.

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ при раптовій серцевій
смерті. Сучасні світові протоколи.
Демонстрація серцево-легеневої реанімації на манекені. Майстерклас з залученням лікарів-стоматологів.
- Заходи базової підтримки життя, включаючи ефективний зовнішній масаж серця, використання
мішка Амбу і маски, а також автоматичного зовнішнього дефібрилятора (AED);
- Розпізнавання і невідкладна допомога при зупинці дихання та кровообігу:

- протоколи обстежень пацієнта (ABCDE та AVPU) ,
- послідовність дій, з чого починаємо: з ABC чи CAB?
- забезпечення дихальних шляхів, синхронна та асинхронна ШВЛ,
- покази до дефібриляції, особливості у дітей,
- види дефібриляторів (автоматичні, напів-автоматичні, професійні мануальні,
дефібрилятор-монітор),
- особливості використання різних дефібриляторів,
- дефібриляційні та недефібриляційні ритми;
- ефективна робота реанімаційної команди.
- медикаментозне забезпечення серцево-легеневої реанімації,
- алгоритми надання допомоги при невідкладних станах, згідно з новими протоколами.
- особливості у дітей,
- Розбір ситуаційних задач.
15-30:16-30
Проф. Фесенко О.Х.

Токсична дія місцевих анестетиків. Системні ускладнення місцевої
анестезії в стоматології.
Системна токсичність місцевих анестетиків: чи актуальна ця проблема в стоматології;
особливості реанімації, «ліпідний порятунок»;
Системна дія вазоконстриктора;
Проблема вибору місцевого анестетика для алергіків, вагітних.
- Як розрахувати дозу анестетиків для дітей і дорослих;
16-30:17-30
К.м.н. Солонько Г. К.м.н. доцент кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького, головний
дитячий стоматолог ЦСІіП «ММ».Клініки Заблоцького, Голова Львівського обласного осередку УАПДС, дійсний
член EAPD.

Співпраця анестезіолога і стоматолога
У доповіді будуть викладені наступні питання
Причини розвитку стоматогенного стресу та відмови від
стоматологічного лікування
Визначення показів до проведення наркозу для стоматологічної санації
– участь стоматолога та анестезіолога
Анестезіологічна команда :хто туди входить?
Робота в команді: складання плану лікування, обговорення з батьками
Введення в наркоз
Особливості стоматологічного лікування в умовах наркозу
Післяопераційне спостереження
Рекомендації пацієнтам після санації :що рекомендує анестезіолог і що радить стоматолог

