МОЗ України
Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної
освіти Міністерства охорони здоров’я України»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації
(ресусцитації) та екстреної медичної допомоги»
Молодіжний осередок ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та
екстреної медичної допомоги»
Тернопільська обласна асоціація стимуляційного навчання в медицині

ПРОГРАМА
Всеукраїнської олімпіади з симуляційної медицини
з міжнародною участю
«TernopilSimOlymp – 2017»
(екстрена і невідкладна медична допомога)
серед студентів вищих медичних навчальних закладів
(Тернопіль, 28-30 вересня 2017 року)

Тернопіль - 2017

28 вересня 207 року
НОК «Червона калина»
До 10.00 – заїзд і реєстрація учасників
10.00 – урочисте відкриття.
11.30 – 12.00 – перерва на каву
12.00 – 14.00 – майстеркласи
14.00 – 15.00 – перерва на обід
15.00 – 16.30 – майстеркласи
16.30 – 17.00 – перерва на каву
17.00 – 18.30 – майстеркласи
19.00 – 19.30 – перерва на вечерю
20.00 – 21.30 – жеребкування, оголошення правил змагань.
Майстеркласи:
1. Первинне і вторинне обстеження пацієнта на місці події (домедична
допомога, екстрена медична допомога).
2. Первинне і вторинне обстеження пацієнта у відділенні невідкладної
медичної допомоги «Emergency department».
3. Базові реанімаційні заходи з автоматичною дефібриляцією
дорослих.
4. Кваліфіковані заходи реанімації дорослих.
5. Надання екстреної медичної допомоги при травмі і в т.ч. ДТП.
6. Медичне сортування на догоспітальному етапі. Екстремальна
інфузійна терапія
Усі зареєстровані учасники отримують методичний посібник.
В ході майстеркласів учасники знайомляться в обладнанням, яке буде
використовуватися під час конкурсу.
29 вересня 2017 року
НОК «Червона калина»
Для учасників Олімпіади
8.00 – 9.00 – сніданок.
9.00 – 13.00 – денний старт.
14.00 – 15.00 – перерва на обід.
15.30 – 18.30 – вечірній старт.
19.00 – 20.00 – вечеря.

Для керівників делегацій
9.00 – 10.00 – переїзд керівників делегацій в Центр симуляційного
навчання ТДМУ (м. Тернопіль, вул. Чехова, 3)
10.00 – 13.00 – нарада-семінар з актуальних питань організації і
впровадження симуляційного навчання у вищій медичній освіті України.
Презентація обладнання для симуляційного навчання.
13.00 – 14.00 – переїзд керівників делегацій в НОК «Червона калина»
14.00 – 15.00 – перерва на обід.
15.30 – 18.30 – огляд вечірнього старту.
19.00 – 20.00 – вечеря.
30 вересня 2017 року
НОК «Червона калина»
8.00 – 9.00 – сніданок.
9.30 – 13.00 – фінальні старти.
14.00 – 15.00 – обід.
15.00 – 16.30 – оголошення протоколів.
16.30 – 18.30 – нагородження переможців.
19.00 – дружня вечеря.
1 жовтня 2017 року
НОК «Червона калина»
8.00 – 9.00 – сніданок
9.00 – екскурсійна програма, від’їзд учасників.

