ІІІ Всеукраїнська олімпіада з симуляційної медицини з міжнародною
участю «TernopilSimOlymp – 2018» (екстрена і невідкладна медична
допомога) для студентів вищих закладів освіти МОЗ України
м. Тернопіль

04-07.10.2018

Інформаційне повідомлення № 1
Маємо за честь запросити команду Вашого навчального закладу у
складі трьох студентів та однієї супровідної особи взяти участь у ІІІ
Всеукраїнській олімпіаді з симуляційної медицини з міжнародною участю
«TernopilSimOlymp – 2018» (екстрена і невідкладна медична допомога), яка
відбудеться 04-07 жовтня 2018 року на базі Навчально-оздоровчого
комплексу «Червона калина» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за адресою: смт.
Дружба, Теребовлянський район (близько 30 км від Тернополя).
Організатори Олімпіади: МОЗ 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».
Олімпіада проводиться за погодженням з ДУ «Центральний
методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» (вихідний лист
на ім’я ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» від 05.07.2018 р. № 23-01-9/178).
Мета Олімпіади:
– визначення індивідуального рівня знань та вмінь, навичок роботи в
команді серед студентів вищих медичних закладів освіти з актуальних
питань домедичної, екстреної та невідкладної медичної допомоги на
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах із застосуванням засобів
симуляційного навчання в медицині та стандартизованих пацієнтів;
– популяризація сучасних засобів для симуляційного навчання;
– обмін досвідом із впровадження передових технологій симуляційної
медицини.
Під час Олімпіади будуть проведені майстер-класи:
1. Комунікативні навички в роботі бригади ЕМД.
2. Забезпечення прохідності дихальних шляхів.

3. Основи командної взаємодії у відділенні невідкладної медичної
допомоги («Emergency department»).
4. Огляд травмованого на догоспітальному етапі.
5. Реанімаційні заходи в педіатричній практиці.
Заїзд і поселення учасників Олімпіади: 04 жовтня 2018 року і 05
жовтня 2018 р. до 10.00.
Оплата проживання і харчування відбувається за кошти учасників
після прибуття на олімпіаду:
– триразове харчування (сніданок, обід, вечеря) – 150 грн;
– дружня вечеря – 300 грн;
– готель (місце у двомісному номері для супровідної особи команди) –
288 грн/доба;
– санаторій (місце у чотиримісному номері для команди) – 165
грн/доба.
Оргкомітет не забезпечує проживання додаткових супровідних осіб.
Контактні особи з питань організації Олімпіади:
Гудима Арсен Арсенович (0964537862) arsgudyma@gmail.com
Цимбалюк Галина Юріївна (0974887613) galunadoc@gmail.com
Гудима Анастасія Арсенівна (0964537861) nhudyma1997@gmail.com
Для участі в Олімпіаді команда повинна сплатити організаційний
внесок у сумі 2000 грн.
Реквизити:
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації
(ресусцитації) та екстреної медичної допомоги"
код ЕДРПОУ 37880877
02660, м. Київ, вул. Червоноткацька 87, оф.12
Р/рахунок № 26006017354301
ПАТ “АЛЬФА–БАНК”, м. Київ, МФО 300346
назначение платежа
– фінансова підтримка програм
Контактна особа: Самофал Світлана Сергіївна (0674458621)
З повагою, оргкомітет

До уваги учасників Олімпіади.
Додатково організаційний комітет для учасників олімпіади зорганізовує
сертифікований Європейською радою реанімації курс «Basic Life Support»
(BLS) з видачею міжнародного сертифікату, який вперше проводиться в
Україні професійними інструкторами українською мовою.
Курс відбудеться– 04 жовтня 2018 року.
Учасники Олімпіади (група обмежена – 12 осіб), які виявили бажання
пройти курс BLS, зобовʼязані зареєструватится. Особам, які виявили бажання
пройти курс BLS і зареєструвалися першими, надійде підтвердження про
проходження курсу та відповідні дидактичні матеріали. Вартість для
учасників Олімпіади становить 50 % від номнальної вартості і складає 650 грн.
Контактна

особа:

Гудима

Анастасія

Арсенівна

(0964537861)

nhudyma1997@gmail.com
З повагою, оргкомітет

ЗАЯВКА
команди-учасника ІІІ Всеукраїнської олімпіади з симуляційної медицини з
міжнародною участю «TernopilSimOlymp – 2018» (екстрена і невідкладна
медична допомога)серед студентів закладів освіти МОЗ України
1. Навчальний заклад (повна юридична назва).
2. Керівник делегації (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь,
вчене звання, контактний телефон, e-mail, Instagram, Facebook)
3. Команда
- лідер (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група, контактний
телефон, e-mail)
- член команди (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група,
контактний телефон, e-mail, Instagram, Facebook)
- член команди (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група,
контактний телефон, e-mail, Instagram, Facebook)
4. Перелік членів команди, які виявили бажання взяти участь у курсі BLS
04.10.2018 р. із зазначенням їх прізвищ та імен англійською мовою (як у
закордонному паспорті).
5. Поселення: резервування місць у готелі (1 місце), у санаторії (3 місця)
(підтвердити із зазначенням для кожного учасника дати поселення і виселення
(не пізніше 1200 07.10.2018 р.)
6. Орієнтовна дата приїзду і відбуття.
Просимо до 20 вересня 2018 року надати підтвердження участі в
Олімпіаді відповідно до зазначеної форми і відправити Гудимі Анастасії
Арсенівні (0964537861) на електрону адресу nhudyma1997@gmail.com
.

