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Керівнику закладу 

 

Шановні  колеги! 

 

Для підвищення кваліфікації та впровадження сучасних діагностичних стандартів в кардіології 

та кардіохірургії, неврології, ендокринології, педіатрії, анестезіології, акушерстві та гінекології та 

інших спеціальностей в Вашому закладі Лабораторія сну „КАРДІО” запрошує Вас та Ваших 

співробітників на щомісячні п’ятиденні курси ТУ з циклу сомнології, які проводяться сумісно з 

кафедрою функціональної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика. 

        Згідно європейських та американських стандартів у медицині, які існують вже більше 30-ти 

років та враховуючи існуючі накази МОЗ України (№ 768 від 26.07.2016, № 275 від 17.04.2014, № 

276 від 17.04.2014, № 555 від 27.06.2013, № 602 від 03.08.2012, № 384 від 24.05.2012) - необхідно 

ширше впроваджувати полісомнографічні та скринінгові дослідження у пацієнтів зі 

снозалежними порушеннями дихання. Функціоналістам для  категорії  обов’язково необхідно 

засвоїти теоретичні та практичні навички з діагностичних можливостей полісомнографії, яка є 

«золотим стандартом» діагностики порушень сну. 

 

 

Цикл ТУ з сомнології: «ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ 

СНУ ТА СНОЗАЛЕЖНОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ» 

     

    Дата проведення циклу:  27.02.2017 - 03.03.2017 
 

Подальші щомісячні курси циклу ТУ з сомнології плануються орієнтовно в кінці кожного місяця, 

крім відпускних (липень, серпень). 

Просимо Вас повідомити, на який місяць Ви зацікавлені в проходженні курсів. 

 

          Організатори: Кафедра функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, 

Українська Асоціація Медицини Сну, 

Лабораторія Сну Центру Респіраторної Підтримки «КАРДІО» 

 

Місце проведення: 

 тематична частина – Кафедра функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика  

(лекційна аудиторія) на базі Київського Міського Центру  Серця (м. Київ вул. Братиславська, 5а); 

Кафедра Кардіології НМАПО імені П. Л. Шупика (лекційна аудиторія) на базі Інституту 

Кардіології імені М.Д. Стражеска (м. Київ, вул. Народного ополчення 5, корп. 2) 

 практична частина – Лабораторія Сну Центру Респіраторної Підтримки КАРДІО (м. Київ, 

вул. Народного Ополчення, 5, корп. 2, поверх 3 на базі Інституту кардіології імені М.Д. Стражеска 

та Київська обл. Васильківський р-н смт. Глеваха вул. Вокзальна, 43). 

                 

Мета циклу: поглибити рівень теоретичних знань та удосконалити практичні навички лікарів 

в роботі з обладнанням для проведення діагностичних процедур та лікування, ознайомлення з 

останніми світовими досягненнями в даному напрямку. 

 

Контингент слухачів: лікарі функціональної діагностики, кардіологи, кардіохірурги, 

терапевти, фізіотерапевти, сімейні лікарі, неврологи, невропатологи, психоневрологи, 

пульмонологи, педіатри, анестезіологи, урологи, сексопатологи, лікарі швидкої допомоги,  

отоларингологи, ендокринологи акушер-гінекологи та інші. 
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В програму курсів будуть включені наступні теоретичні питання та практичні навички: 

      

Враховуючи міждисциплінарний характер сомнології, наводимо Вам затверджений та 

рекомендований реєстр показів вкрай потребуючих обов’язкового проведення 

полісомнографії, кардіо-респіраторного та скринінгового моніторингу сну: 

Сомнологія: безсоння, хропіння, синдром обструктивного апное сну, дихання Чейна-Стокса, 

синдром неспокійних ніг, епілепсія дорослих та дітей, лунатизм, сноговоріння, денна сонливість, 

засинання за кермом, профілактичні обстеження на підприємствах для виявлення груп ризику 

(водії, диспетчери, пілоти та інші),  та всі нижченаведені патології. 

Кардіологія та кардіохірургія: артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева 

недостатність, аритмії (в т.ч. миготлива аритмія), інфаркт та післяінфарктні стани, підготовка до 

стентування та імплантації кардіостимулятора та дефібрилятора-кардіовертера, метаболічний 

синдром. 

Психоневрологія: інсультні та післяінсультні стани, безсоння, депресії, когнітивні порушення, 

хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, аміотрофія, парез діафрагмального нерву, епілепсія, 

мігрені, погіршання слуху та зору, денна сонливість, посттравматичний синдром (ПТСР), контузії, 

кульові поранення голови та шиї. 

Ендокринологія: цукровий діабет 1 та 2 типу, гіпотиреоз, гіпертиреоз, тиреоідити, зоб, 

акромегалія, полікістоз яєчників, гіпогонадизм, ожиріння, аденома та кісти гіпофізу. 

Педіатрія: задуха в ночі, підвищена втома та дратівливість, аденоїди та гіпертрофія мигдаликів, 

астма, цукровий діабет, енурез, ДЦП, затримка розвитку, спадкові генетичні захворювання 

(муковісцедоз, синдром Прадера-Віллі та інші).  

Сексологія, урологія та андрологія: еректильна дисфункція, зниження лібідо, гіпогонадизм, 

енурез дітей та дорослих, ніктурія, синдром нижніх сечогінних шляхів, безпліддя. 

Акушерство та гінекологія: артеріальна гіпертензія вагітних, цукровий діабет, метаболічний 

синдром, загроза зриву вагітності, прееклампсія, еклампсія вагітних, викидні, безпліддя. 

Реанімація, анестезіологія: інсульти, інфаркти, вірусні пневмонії, легенева недостатність, 

черепно-мозкові травми, контузії, розсіяний склероз, апное, дихання Чейна-Стокса, астматичний 

статус, загострення ХОЗЛ, отруєння. 

Пульмонологія: ХОЗЛ, астма, вірусні пневмонії, легенева недостатність, легенева гіпертензія, 

професійні захворювання легень (силікози), опіки дихальних шляхів. 

Отоларингологія: обов’язкове доопераційне обстеження хропунів та апнойщиків перед 

ларингоринопластикою та увулопалатопластикою, стенози горла, гіпертрофія аденоїдів та 

мигдаликів, генетичні захворювання – аденоїдопатії. 

Хірургія: планове обов’язкове обстеження перед операціями зі схуднення (балонопластикою 

шлунку, перед ушиванням або частковою резекцією шлунку, бандажування шлунку), оперативне 

втручання на схуднення (ліпосакція, резекція зайвих жирових скупчень), бешихове запалення 

(рожа), трофічні язви, лімфостаз кінцівок. 

Дерматологія: папіломатоз, бешихове запалення (рожа), псоріаз, дерматити, мікози, трофічні 

язви. 

 

На курси в лютому прохання реєструватися оперативно до 10.02.2017. 

Кількість курсантів обмежена!!! 

Вартість курсів – 550, 00 грн., надається гуртожиток за попереднім підтвердженням 

(18,00-23,00 грн. на добу) 

 

Реєстрація учасників та додаткова інформація за телефонами: 

+ 38 (044) 537-36-86 – телефон/факс 

+ 38 (050) 410-75-57 – Кузуб Юлія Олексіївна 

+ 38 (050) 311-39-67 – Жорновська Інна Олексіївна 

+ 38 (050) 380-23-28 – Троян Руслан Сергійович 

e-mail: info@cardiomc.com.ua та ukrtelemed@ukrtelemed.com.ua 

 

Директор ТОВ «МК «КАРДІО»                                                                          Чумаченко Л. М. 

 

Президент Української Асоціації Медицини сну, 

Головний лікар Лабораторії Сну «КАРДІО»                                                 Погорецький Ю. Н. 

Кардіолог, Сомнолог, к.м.н. 
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