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 Вих. №41 від 14.09.2021 
        

 
 
 

Директорам Департаментів охорони здоров’я  
обласних державних адміністрацій 

 
Начальникам Управлінь/відділів охорони здоров’я 

 обласних державних адміністрацій, міських рад 
 міських державних адміністрацій 

 
 

Шановні пані та панове! 

 
Від імені Фонду Віктора Пінчука засвідчуємо свою повагу та інформуємо, що в рамках 

реалізації благодійної програми «Колиски надії», з метою обміну досвідом та проведення діалогу 
між профільними фахівцями БО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива»  спільно з 
Національною академією медичних наук України, Асоціацією неонатологів України та ТПК 
«Н.З.Техно» 29-30 вересня ц.р. проведе науково-практичний онлайн семінар-тренінг з 
міжнародною участю на тему «Інтенсивна терапія новонароджених. Найкращий досвід 
української медицини на всіх етапах виходжування дитини». Онлайн-трансляція 

відбуватиметься 29 та 30 вересня з 11.00 до 15.00. 
 
Програмою заходу передбачено розгляд наступних тем:  

 Чи дійсно це асфіксія? Як відрізнити асфіксію від інших проблем (доповідь від 
Дніпропетровського обласного перинатального центру); 

 NIRS в щоденній практиці неонатолога (доповідь від Запорізької обласної дитячої 
клінічної лікарні); 

 Неонатальні судоми – сучасна практика та перспективи (доповідь від Запорізької 
обласної дитячої клінічної лікарні); 

 Неонатологія та Національна служба здоров’я України. НЗСУ як дзеркало 
ефективної роботи неонатологічної галузі (доповідь від Національної служби 
здоров’я України); 

 Неонатальна інфекція, визначення потреби у проведенні антибактеріальної 
терапії. Доцільність, тривалість, дозування. Клінічний випадок (доповідь від 

Житомирського обласного перинатального центру); 
 Біль у новонароджених. Як і чим можна допомогти пацієнту (доповідь від 

Перинатального центру м. Києва); 
 Гіпотермія новонароджених. Досвід лікування та катамнестичне спостереження 

(доповідь від Перинатального центру м. Києва); 
 Стабілізація новонароджених на пульсуючій пуповині: як досягти найкращих 

результатів. Практичний тренінг від Перинатального центру м. Києва; 
 Рання реабілітація новонароджених. Коли і як починати, щоб досягти успіху? 

(доповідь від Перинатального центру м. Києва); 
 Респіраторна підтримка новонароджених дітей в умовах Covid-19 (доповідь від 

Львівського обласного клінічного перинатального центру); 
 Внутрішньогоспітальне транспортування новонароджених в критичних станах 

(доповідь від Волинського обласного перинатального центру); 
 РДС у новонароджених. Методи стабілізації. Як вибрати, кому і що краще для 

успішного лікування (доповідь від Перинатального центру м. Києва); 
 Організація і стан неонатологічної служби Казахстану (головний неонатолог 

Республіки Казахстан); 
 Covid-19 та новонароджені: кейси, які потребують обговорення (доповідь від 

Харківського регіонального перинатального центру); 



 Неонатальний сепсис: реальна проблема чи хвороба-привід? (доповідь від 
Харківського регіонального перинатального центру). 
 

До участі в онлайн-семінарі запрошуються неонатологи, дитячі анестезіологи, дитячі 
неврологи, педіатри, представники профільних кафедр та студенти  вищих медичних навчальних 

закладів.  Всі бажаючі можуть зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3zcxkZo 

Реєстрація доступна до 11.00 28 вересня ц.р. Всі зареєстровані учасники отримають 
посилання на он-лайн трансляцію семінару та після його перегляду – сертифікати щодо участі у 

заході з нарахуванням балів відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України. 
Просимо Вашого сприяння в розповсюдженні зазначеної інформації серед фахівців 

обласних/міських медичних закладів. 
Заздалегідь дякуємо вам за допомогу. 

 

 
 

 Директор Фонду                                                                                          Чернявська В.В. 
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