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Цей рік є дуже важливим для медичної громадськості нашої

держави – виповнюється 10 років Українській асоціації бороть!

би з інсультом. В 2004 році УАБІ почала свою діяльність з неве!

личкого опитування неврологів щодо знань про європейські

інсультні ініціативи, а вже в 2006 році під егідою УАБІ вперше в

Україні відбувся конгрес, присвячений питанням інсульту.

За десять років роботи УАБІ сформувалася в одну з найбільш

значущих громадських медичних організацій країни. Сьогод!

нішній день Української асоціації боротьби з інсультом відобра!

жає курс на підвищення її ролі в реалізації державної політики в

галузі охорони здоров'я, медичної освіти і науки.

Підведення підсумків освітньої та просвітницької роботи УАБІ

стане важливим елементом програми конгресу, проте основна її

частина буде сконцентрована на формуванні стратегії подальшо!

го розвитку інсультології на основі досягнень фундаментальної науки та доказової медицини.

Інсульт є другою причиною смерті людей в світі. Боротьба з інсультом є стратегічним завдан!

ням в системі охорони здоров'я розвинутих країн світу. Щороку в світі на інсульт захворюють

16 млн, а помирають близько 6 млн осіб. Майже 2/3 випадків інсульту припадають на країни з

низьким та середнім рівнем достатку. 

В Україні захворюваність на інсульт утримується в межах 100–120 тисяч осіб на рік. Високий

рівень захворюваності (35%) серед осіб працездатного віку.

Головним завданням у боротьбі з судинно!мозковими захворюваннями є удосконалення сис!

теми надання медичної допомоги хворим з інсультом, оскільки інсульт, з одного боку, є другою

глобальною причиною смерті, а з іншого боку – хвороба, для якої досить чітко виділені фактори

ризику, які в своїй більшості є модифіковані. 

Важливе значення в системі менеджменту інсульту мають реабілітаційні заходи, системність,

безперервність та різноманітність яких веде до зниження первинної інвалідизації хворих, особли!

во в гострому періоді хвороби, коли компенсаторні механізми саногенезу, помножуючись на

активну роботу мультидисціплінарної команди, навіть при сумнівному реабілітаційному прогно!

зі, дають позитивний результат і повертають хворих після інсульту до активного життя. Для прий!

няття правильних рішень в системі надання допомоги хворим з інсультом, необхідна підготовка

кадрів та постійне удосконалення знань з питань інсульту серед широкого кола спеціалістів, при!

четних до цієї системи: неврологів, кардіологів, лікарів сімейної ланки , нейрохірургів, організа!

торів охорони здоров'я , спеціалістів з питань реабілітації та медико!соціальної допомоги. 

Українська асоціація боротьби з інсультом, зважаючи на важливість проблеми, збирає фахів!

ців, щоб обговорити нагальні питання інсульту в Україні в рамках роботи Третього Національно!

го конгресу "Інсульт та судинно!мозкові захворювання". Головним питанням конгресу стане об!

говорення проблем, пов'язаних з удосконаленням медичної допомоги хворим на інсульт, реалі!

зація національних протиінсультних стратегій, що базуються на засадах доказової медицини на

всіх рівнях медичної допомоги, в тому числі з урахуванням реалізації профілактичних заходів на

первинній ланці , що в кінцевому результаті повинно сприяти зниженню захворюваності і смер!

тності від інсульту в Україні.

В рамках конгресу відбудуться пленарні засідання, лекції, наукові симпозіуми, робочі наради,

дискусії, школи, майстер класи , фахові тренінги.

Дякуємо всім, кому не байдужа проблема інсульту за підтримку ініціатив УАБІ в реалізації ос!

вітніх та просвітніх проектів боротьби з інсультом в Україні. Ми вдячні Вам за активну участь у

Конгресі, де маємо за честь виконати головне завдання форуму: обговорити перспективи розвит!

ку української інсультології та запланувати заходи на майбутнє, що націлені на зниження серце!

во!судинної захворюваності в Україні.

Єднаймо зусилля!

Президент ВГО

“Українська асоціація боротьби з інсультом”

Микола Поліщук
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ОРГКОМІТЕТ КОНГРЕСУ

Президент конгресу М.Є. Поліщук

Президент ВГО "Українська Асоціація боротьби з інсультом",

член-кореспондент НАМН України, професор, Національна

медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Почесні співголови: П.В. Волошин

Голова Правління науково-практичного товариства неврологів,

психіатрів та наркологів України, професор, ДУ "Інститут

неврології, психіатрії та наркології"  НАМН України

Ю.В. Вороненко

член-кореспондент НАМН України, професор, Національна

медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Голова Оргкомітету Т.С. Міщенко

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань

неврології, професор, ДУ "Інститут неврології, психіатрії

та наркології" НАМН України

Члени Оргкомітету: проф. І.С. Зозуля, Київ

проф. С.П. Московко, Вінниця

проф. І.З. Самосюк, Київ

проф. Ю.М. Сіренко, Київ

проф. В.І. Смоланка, Ужгород

проф. І.П. Шлапак, Київ

проф. В.А. Яворська, Харків

В.А. Голик, Дніпропетровськ

Д.В. Гуляєв, Київ

М.М. Пилипенко, Київ

Н.І. Самосюк, Київ

М.А. Тріщинська, Київ

Ю.В. Фломін, Київ

Відповідальний

секретар М.В. Гуляєва, Київ

Адреса ел. пошта: mgulyayeva@gmail.com

організаторів телефон +38 (067) 465-56-61

конгресу: факс +38 (044) 222-78-31

02100, Київ, а/я 70 ВГО УАБІ

Офіційний сайт конгресу:

www.uabi.org.ua
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Місце проведення: Робота Конгресу проводитиметься

в конференц-залах НМАПО імені П.Л. Шупика за адресою:

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,

їхати до станції метрополітену "Дорогожичі"

Реєстрація: Реєстрація делегатів та учасників проводиться 

у вестибюлі лабораторного корпусу

НМАПО імені П.Л.Шупика

6 листопада з 8.00 до 16.00

7 листопада з 8.00 до 15.00

Урочисте відкриття: Урочисте відкриття III Національного Конгресу

"Інсульт та судинно-мозкові захворювання" відбудеться

в Центральному будинку Офіцерів ЗСУ (вул. Грушевського, 30/1),

проїзд до метро Арсенальна.

Початок офіційної частини –18.30.

Вхід по запрошеннях.

Позапрограмна 8 листопада 2014 року з 9.30 до 15.00

освітня сесія: відбудеться спеціалізований семінар для фахівців

"Відновлення верхньої кінцівки у пацієнтів після інсульту:

багато питань – декілька відповідей".

Реєстрація для участі обов'язкова.

Інформація – на стенді

ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом".

Інформація Всі зали оснащені мультимедійними проекторами і ноутбуками. 

для доповідачів: На комп'ютерах встановлені операційна система Windows 7,

MS Power Point 2010. Доповідачам необхідно не пізніше,

ніж за 30 хв. до початку засідання, надати свої носії інформації 

(флеш-карти) відповідальному з технічного супроводу в залі.

Оформлення

членства (поновлення членства)

у ВГО “Українська асоціація

боротьби з інсультом:

Інформацію та заяви можна отримати

на стенді

ВГО "Українська асоціація боротьби

з інсультом".
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ПЛАН КОНГРЕСУ

6 ЛИСТОПАДА

8.30
...

10.00

8.00
...

16.00

TEACHING

COURSE #1.

НАВЧАЛЬНИЙ

КУРС №1

“Surgery vs Sten-

ting for symptomatic

carotid Stenosis.

Симптоматичний

стенозкаротидних

артерій: стентувати

чи оперувати?”

Модератори:

проф. Поліщук М.Є.,

НМАПО

імені П.Л. Шупика

prof. N. Bornstein,

Vise-President WSO,

Professor of Neuro-

logy at the Tel-Aviv

University, Head

of Stroke Unit at the

Tel-Aviv Medical

Center, Israel

Реєстрація  учасників

TEACHING

COURSE #2.

НАВЧАЛЬНИЙ

КУРС №2

“Профілактика та

лікування тромбо-

емболічних усклад-

нень у пацієнтів

з інсультом”

Модератори:

Фломін Ю.В.,

Гуляєв Д.В.

TEACHING

COURSE #3.

НАВЧАЛЬНИЙ

КУРС №3

“Time is braine.

TIA is emergency.

Не гайте час –

рятуйте мозок!

Сучасні рекоменда-

ції по веденню паці-

єнтів із ТІА”

Модератори:

проф. Зозуля І.С.,

НМАПО

імені П.Л. Шупика

prof. N. Bornstein,

Vise-President WSO,

Professor of Neuro-

logy at the Tel-Aviv

University, Head

of Stroke Unit at the

Tel-Aviv Medical

Center, Israel

9.00
...

10.00

8.30
...

10.00

10.00
...

13.00

ПЛЕНАРНЕ

ЗАСІДАННЯ №1

“Надання медичної

допомоги пацієн-

там з інсультом в

Україні та світі”

Модератори:

проф. Поліщук М.Є.,

проф. Міщенко Т.С.,

проф. Смоланка В.І.

13.00
...

13.30

Перерва на каву

13.30
...

15.00

ШКОЛА ПРОФІЛАК-

ТИКИ ІНСУЛЬТУ

“Статини в лікуван-

ні пацієнтів після

інсульту: розгляд

судового позиву”

Учасники судового

засідання:

проф. Зозуля І.С.,

проф. Яворська В.О,

Жердєва Н.М.,

Фломін Ю.В.,

Романова О.М.

КЛУБ ФАХІВЦІВ

ТРОМБОЛІЗИСУ

“Тромболізис

в Україні: організа-

ція медичної допо-

моги, юридичні

питання. Аналіз

виконання клініч-

ного протоколу”

Модератори:

проф.

Московко С.П.,

Гуляєв Д.В.

ШКОЛА КЛІНІЧНОЇ

ФАРМАКОТЕРАПІЇ

“Бренди та генери-

ки: міфи та реаль-

ність”

Модератор:

проф.

Зупанець І.А.

13.30
...

15.30

13.30
...

14.30

Дата

час

Зал №1

Великий

конференц-зал

Зал №2

Зал засідань

Вченої Ради

Зал №3

(аудиторія

4-й поверх)

Дата

час

Дата

час
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15.00
...

16.30

18.30

ЗАСІДАННЯ

ЕКСПЕРТНОГО

НЕЙРОКЛУБУ

“Лікування

та профілактика

інсульту:

експертні питання”

Модератори:

проф.

Міщенко Т.С.,

проф. Дзяк Л.А.,

проф.

Козьолкін О.А.

проф.

Кузнецова С.М.

Урочисте відкриття конгресу.

Відбудеться в Центральному будинку офіцерів.

Вхід по запрошеннях.

ШКОЛА

ПРОФІЛАКТИКИ

ІНСУЛЬТУ

“Сучасна практика

застосування

нових антикоагу-

лянтів у пацієнтів

з кардіоемболічним

інсультом”

Модератори:

проф.

Ягенський А.В.,

Фломін Ю.В.,

Гуляєв Д.В.

СЕКЦІЙНЕ

ЗАСІДАННЯ №1

“Раціональна

фармакотерапія

в лікуванні інсульту

та його наслідків”

Модератори:

проф.

Дубенко О.Є.,

Насонова Т.І.

15.30
...

17.00

14.30
...

16.30

Дата

час

Зал №1

Великий

конференц-зал

Зал №2

Зал засідань

Вченої Ради

Зал №3

(аудиторія

4-й поверх)

Дата

час

Дата

час
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ПЛАН КОНГРЕСУ

7 ЛИСТОПАДА

8.40
...

10.00

8.00
...

15.00

TEACHING

COURSE #4.

НАВЧАЛЬНИЙ

КУРС №4

“Mobilization and

Recovery. The cross

road for Indepen-

dence. Рання мобі-

лізація та процеси

відновлення:

перехрестя неза-

лежності”

Модератори:

Голик В.А., Україна

prof. N. Bornstein,

Vise-President WSO,

Professor

of Neurology

at the Tel-Aviv

University,

Head of Stroke Unit

at the Tel-Aviv

Medical Center, Israel

10.00
...

12.00

ПЛЕНАРНЕ

ЗАСІДАННЯ №2.

Спільне засІдання

Європейського

товариства вивчен-

ня нейропротекції

та нейропластичності,

ГО "Українське

товариство нейроре-

абілітації,

ВГО "Українська

асоціація боротьби

з інсультом"

“Нейрореабілітація

в світі та в Україні”

Модератори:

prof. Dafin Muresanu,

President of the

Society for the Study

of Neuroprotection

and Neuroplasticity,

Romania,

проф. Московко С.П.,

Україна,

Голик В.А., Україна 

Продовження реєстрації учасників конгресу

TEACHING

COURSE #5.

НАВЧАЛЬНИЙ

КУРС №5

“Менеджмент

пацієнта з порушен-

ням ковтання”

Модератори:

Самосюк, Н.І.,

Фломін Ю.В.,

Яковенко В.О.

9.00
...

10.30

Дата

час

Зал №1

Великий

конференц-зал

Зал №2

Зал засідань

Вченої Ради

Зал №3

(аудиторія

4-й поверх)

Дата

час

Дата

час

12.00
...

12.30

Перерва на каву
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12.30
...

13.30

ШКОЛА

ПРОФІЛАКТИКИ

ІНСУЛЬТУ

“Пацієнт з метабо-

лічним синдромом.

Які проблеми слід

очікувати?”

Модератори:

проф.

Долженко М.М.,

Кравчун Н.О.

СИМПОЗІУМ

ПАМ'ЯТІ проф.

А.І. ТРІЩИНСЬКОГО

“Інтенсивна терапія

інсульту: гострі

питання”

Модератори:

проф. Шлапак І.П.,

проф. Поліщук М.Є.

12.30
...

13.30

ШКОЛА

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ

“Мобілізація паці-

єнтів після інсуль-

ту: кінезітерапія

та допоміжні засо-

би мобілізації”

Модератори:

Головченко В.М.,

Піонтківський М.І.

12.30
...

13.30

13.30
...

14.30

ШКОЛА

ПРОФІЛАКТИКИ

ІНСУЛЬТУ

“Первинна

та вторинна  профі-

лактика інсульту”

Модератори:

Радченко Г.Д.,

Тріщинська М.А.

ШКОЛА КЛІНІЧНОЇ

НУТРІЦІОЛОГІЇ

“Сlinical nutrition:

introduction.

Основи клінічної

нутріціології”

Модератор:

Miroslaw Czuсzwar,

MD, PhD, Poland

14.00
...

15.30

СЕКЦІЙНЕ

ЗАСІДАННЯ №4

“Питання медико-

соціальної експер-

тизи пацієнтів

з неврологічними

захворюваннями”

Модератори:

Мороз О.М.,

Ханюкова І.Я.

13.30
...

14.30

14.30
...

15.30

СЕКЦІЙНЕ

ЗАСІДАННЯ №2

“Експертні питання

надання медичної

допомоги пацієн-

там з інсультом”

Модератори:

проф. Зозуля І.С.,

проф. Цимейко О.А.

ШКОЛА

ПРОФІЛАКТИКИ

ІНСУЛЬТУ

“Вторинна профі-

лактика інсульту:

клінічні рекомен-

дації 2014”

Модератори:

проф. Сіренко Ю.М.,

Фломін Ю.В.,

Гуляєв Д.В.

15.30
...

17.00

НАРАДА ГО "ВСЕ-

УКРАЇНСЬКЕ ТОВА-

РИСТВО НЕЙРОРЕ-

АБІЛІТАЦІЇ"

“Діяльність

ГО "Всеукраїнське

товариство нейро-

реабілітації": плани

та перспективи”

Модератори:

Голик В.А.,

Гуляєва М.В.

14.30
...

15.30

15.30
...

16.30

СЕКЦІЙНЕ

ЗАСІДАННЯ №3

“Інсульти в молодо-

му віці”

Модератори:

проф.

Григорова І.А.,

проф.

Євтушенко С.К.

Дата

час

Зал №1

Великий

конференц-зал

Зал №2

Зал засідань

Вченої Ради

Зал №3

(аудиторія

4-й поверх)

Дата

час

Дата

час

16.30 Закриття конгресу.
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ПРОГРАМА КОНГРЕСУ

6 листопада 2014 Зал №1 (Великий конференц-зал)

8.00 – 16.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ

8.30 – 10.00 TEACHING COURSE №1.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС №1 (відеолекція)

“Surgery vs Stenting for symptomatic carotid Stenosis.

Симптоматичний стеноз каротидних артерій:

стентувати чи оперувати?”

Модератори:

prof. N. Bornstein, Head of Stroke Unit at the Tel-Aviv Medical Center, Israel,

проф. Поліщук М.Є., Україна

10.00 – 13.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1

“НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ІНСУЛЬТОМ

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ”

Модератори: проф. Т.С. Міщенко, проф. М.Є. Поліщук,

проф. Смоланка В.І., проф. Іпатов А.В.

10.00 – 10.45 Громадськість у боротьбі з інсультом в Україні.

Поліщук М.Є., НМАПО імені П.Л. Шупика, Президент ВГО УАБІ

10.45 – 11.30 Інсультна допомога в Україні та в світі.

Міщенко Т.С., ДУ "Інститут неврології, психіатрії, наркології НАМНУ",

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань неврології

11.30 – 12.00 Організація нейрохірургічної допомоги при інсульті в Україні:

впровадження в клінічну практику стандартів та протоколів

наказу МОЗ №275 від 17.04.2014

Смоланка В.І., Ужгородський національний Університет,

Голова Української асоціації нейрохірургів

12.00 – 12.30 Інвалідність внаслідок церебро-васкулярної патології в Україні.

Іпатов А.В., Мороз О.М., Голик В.А., Ханюкова І.Я.,

ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України"

12.30 – 13.00 Впровадження стандартів надання медичної допомоги

при інсульті в медичну практику.

Ліщишина О.М., Державний Експертний центр МОЗ України

13.00 – 13.30 Перерва. 

13.30 – 15.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ

“СТАТИНИ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ:

РОЗГЛЯД СУДОВОГО ПОЗИВУ”

Учасники судового засідання:

проф. Зозуля І.С., проф. Яворська В.О, Жердєва Н.М., Фломін Ю.В.,

Романова О.М.
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15.00 – 17.00 ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОГО НЕЙРОКЛУБУ

“ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНСУЛЬТУ: ЕКСПЕРТНІ ПИТАННЯ”

Модератори: проф. Міщенко Т.С., проф. Дзяк Л.А.,

проф. Козьолкін О.М., проф. Кузнецова С.М.

15.00 – 15.30 Ятрогенні інсульти.

Міщенко Т.С., ДУ "Інститут неврології, психіатрії, наркології НАМНУ"

15.30 – 16.00 Нейропсихологічні ускладнення після субарахноідальних крововиливів.

Дзяк Л.А., ДДМА

16.00 – 16.30 Вікові особливості післяінсультної гемодинамічної

та метаболічної реорганізації мозку.

Кузнецова С.М.,

ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"

16.30 – 17.00 Клініко-неврологічні особливості та динаміка когнітивних порушень

у хворих з мозковим півкульовим інсультом в гострому та ранньому

відновному періодах.

Козьолкін О.А., Медведкова С.О., Новікова Л.В., ЗДМУ

6 листопада 2014 Зал №2 (Зал вченої ради)

9.00 – 10.00 TEACHING COURSE №2.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС №2

“Профілактика та лікування тромбоемболічних ускладнень

у пацієнтів з інсультом”

Модератори:

Фломін Ю.В., Гуляєв Д.В.

13.00 – 13.30 Перерва. 

13.30 – 15.30 КЛУБ ФАХІВЦІВ ТРОМБОЛІЗИСУ

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТРОМБОЛІЗИСУ В УКРАЇНІ:

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ,

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ”

Модератори: проф. Московко С.П., Гуляєв Д.В.

13.30 – 13.50 Чому не виконується процедура тромболізису при інсульті в Україні:

дані пілотного опитування фахівців.

Гуляєв Д.В., УАБІ

13.50 – 14.10 Юридичні питання надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом.

Рогова О.Г., ХМАПО

14.10 – 14.30 Досвід застосування тромболітичної терапії в умовах обласного

інсультного відділення.

Ковальська Л.А., Височанська Т.Г., Кривенко Г.О., Височанский О.В.,

Вознюк Л.В., Гельман Г.Г., Карпенко Н.В., Костенко Т.В., Коробчук Н.В.,

Капітанчук І.В., Матіюк С.І., Московко С.П.,

КЗ "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

14.30 – 14.50 Практичні аспекти проведення тромболітичної терапії при інсульті.

Шепотіннік Є.В., МКЛ №5, м. Маріупіль

14.50 – 15.10 Тромболітична терапія при інсульті: погляд анестезіолога.

Мусієнко А.М., Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня

15.10 – 15.30 Професійне спілкування (Q&A).
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ПРОГРАМА КОНГРЕСУ

15.30 – 17.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ

“СУЧАСНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АНТИКОАГУЛЯНТІВ

У ПАЦІЄНТІВ З КАРДІОЕМБОЛІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ”

Модератори: проф. Ягенський А.В., Гуляєв Д.В., Фломін Ю.В.

15.30 – 15.55 Патофізіологічні та фармакологічні підстави для застосування нових

пероральних антикоагулянтів в профілактиці кардіогенного емболічного

інсульту.

Гуляєв Д.В., УАБІ

15.55 – 16.20 Діагностика та комплексне лікування фібриляції передсердь:

рекомендації останніх клінічних настанов.

Ягенський А.В., ФПДО (Луцька філія)

16.20 – 16.45 Використання нових антикоагулянтів (НОАК): практичні аспекти.

Фломін Ю.В., МЦ "Універсальна клініка Оберіг"

16.45 – 17.00 Професійне спілкування (Q&A).

6 листопада 2014 Зал №3 (Аудиторія 4-й поверх)

8.30 – 10.00 TEACHING COURSE №3.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС №3 (відеолекція)

“Time is braine. TIA is emergency.

Не гайте час – рятуйте мозок!

Сучасні рекомендації по веденню пацієнтів із ТІА”

Модератори:

prof. N. Bornstein, Head of Stroke Unit at the Tel-Aviv Medical Center, Israel,

проф. Зозуля І.С., Україна

13.30 – 14.30 ШКОЛА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ

“БРЕНДИ ТА ГЕНЕРИКИ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ”

Модератор: проф. Зупанець І.А.

13.30 – 14.15 Бренди та генерики: міфи та реальність.

Зупанець І.А., Національний фармацевтичний університет МОЗ України

14.15 – 14.30 Професійне спілкування (Q&A).

14.30 – 16.30 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №1

“РАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ІНСУЛЬТОМ”

Модератори: проф. Дубенко О.Є., Насонова Т.І.

14.30 – 15.00 Головний біль та інсульт.

Голик В.А., ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

МОЗ України"

15.00 – 15.20 Атеросклероз церебральних артерій – до нових терапевтичних цілей.

Дубенко О.Є., ХМАПО

15.20 – 15.40 Медикаментозна та немедикаментозна реабілітація ішемічного інсульту.

Насонова Т.І., НМАПО імені П.Л. Шупика

15.40 – 16.00 Корекція нейромедіаторной активності у пацієнтів з ОНМК ішемічного типу.

Черній Т.В., Поліклініка №1 ДУС

16.00 – 16.20 Особливості метаболізму гомоцистеїну, лактату і пірувату при гострій

церебральній ішемії.

Філімонов Д.А., Донецький національний медичний університет

16.20 – 16.30 Професійне спілкування (Q&A).
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7 листопада 2014 Зал №1 (Великий конференц-зал)

8.00 – 15.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ

8.30 – 10.00 TEACHING COURSE №3.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС №3 (відеолекція)

Модератори:

prof. N. Bornstein, Head of Stroke Unit at the Tel-Aviv Medical Center, Israel

Голик В.А., Україна

“Mobilization and recovery. The crossroad for independence.

Рання мобілізація та процеси відновлення: перехрестя незалежності”

10.00 – 12.00 СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА

ВИВЧЕННЯ НЕЙРОПРОТЕКЦІЇ

ТА НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТІ

“НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ”

ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації",

ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

Модератори: Prof. D. Muresanu, Romania, проф. Московко С.П.,

Голик В.А., Україна

10.00 – 11.00 Раціональний європейський досвід

післяінсультної нейрореабілітації.

Prof. D. Muresanu, Professor of Neurology,

Secretary General of the Society for the Study of Neuroprotection

and Neuroplasticity (SSNN)

11.00 – 11.30 Нейрореабілітація в Україні: реалії та перспективи.

Голик В.А., ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних проблем

інвалідності МОЗ України"

11.30 – 12.00 Захворювання мілких судин та перспективи

хронічної терапії.

Московко С.П., Вінницький Національний університет

12.00 – 12.30 Перерва.

12.30 – 13.30 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ

“ПАЦІЄНТ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ СЛІД ОЧІКУВАТИ?”

Модератори: проф. Долженко М.М., Кравчун Н.О.

12.30 – 12.55 Метаболічний синдром, як патогенетичний фактор розвитку

неврологічних порушень та інсульту.

Долженко М.М, НМАПО імені П.Л. Шупика

12.55 – 13.20 Чи можна вплинути на патогенез і прояви метаболічного синдрому?

Сучасний погляд на проблему.

Кравчун Н.О., ДУ Інститут проблем ендокринної патології

ім. В.Я. Данилевського НАМНУ

13.20 – 13.30 Професійне спілкування (Q&A).



13.30 – 14.30 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ

“ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ІНСУЛЬТУ”

Модератори: Радченко Г.Д., Тріщинська М.А.

13.30 – 13.55 Контроль артеріального тиску в первинній та вторинній профілактиці

ураження мозку.

Радченко Г.Д., НЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска"

НАМН України"

13.55 – 14.20 Первинна та вторинна профілактика інсульту.

Тріщинська М.А, НМАПО імені П.Л. Шупика

14.20 – 14.30 Професійне спілкування (Q&A).

14.30 – 15.30 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №2

“ЕКСПЕРТНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ПАЦІЄНТАМ З ІНСУЛЬТОМ”

Модератори: проф. Зозуля І.С., проф. Цімейко О.А.

14.30 – 14.50 Нейрохірургічні можливості лікування мозкових ішемічних інсультів.

Зозуля І.С., Зозуля А.І., НМАПО імені П.Л. Шупика

14.50 – 15.10 Основні стратегії вторинної профілактики лакунарних інфарктів мозку.

Міщенко В.М., ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМНУ"

15.10 – 15.30 Сучасний стан та методи вторинної профілактики ішемічних інсультів.

Цімейко О.А., ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ"

15.30 – 17.00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №3

“ІНСУЛЬТИ В МОЛОДОМУ ВІЦІ”

Модератори: проф. Григорова І.А., проф. Євтушенко С.К.

15.30 – 16.00 Достовірно нові фактори ризику виникнення інсульту у осіб молодого

віку.

Євтушенко С.К., Донецький національний медичний університет

16.00 – 16.30 Клініко-патогенетичні особливості інсультів в молодому віці.

Григорова І.А, Харківський національний медичний університет

16.30 – 17.00 Діагностичні можливості МРТ у діагностиці інсультів у осіб молодого віку.

Костюковська Г.Є., ХМАПО

17.00 ЗАКРИТТЯ КОНГРЕСУ.

7 листопада 2014 Зал №2 (Зал вченої ради)

9.00 – 10.40 НАВЧАЛЬНИЙ КУРС №3

“ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНСУЛЬТОМ:

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ”

Модератори: Н.І. Самосюк, Ю.В. Фломін, В.О. Яковенко

9.00 – 9.20 Дисфагія: діагностика та профілактика аспірації.

Самосюк Н.І., НМАПО імені П.Л. Шупика

9.20 – 9.40 Роль логопеда у менеджменті пацієнтів з порушеннями ковтання.

Защіпась Ю.П., МЦ Універсальна клініка "Оберіг"

9.40 – 10.10 Ентеральне харчування у пацієнтів з інсультом.

Фломін Ю.В., МЦ Універсальна клініка "Оберіг"
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10.10 – 10.30 Тривале порушення ковтання: хірургічне вирішення проблеми.

Яковенко В.О., МЦ Універсальна клініка "Оберіг"

10.30 – 10.40 Професійне спілкування (Q&A).

12.30 – 13.30 СИМПОЗІУМ ПАМ'ЯТІ ПРОФ. А.І. ТРІЩИНСЬКОГО

“ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ІНСУЛЬТУ: ГОСТРІ ПИТАННЯ”

Модератори: проф. Шлапак І.П., проф. Поліщук М.Є.

12.30 – 12.40 Вступне слово.

Шлапак І.П., Поліщук М.Є.

12.40 – 13.05 Критерії госпіталізації хворих з інсультом до ВІТ та переведення з ВІТ

до неврологічного стаціонару.

Пилипенко М.М., НМАПО імені П.Л. Шупика

13.05 – 13.30 Особливості корекції артеріального тиску у пацієнтів в гострому періоді

інсульту.

Тріщинська М.А., НМАПО імені П.Л. Шупика

13.30 – 13.45 Професійне спілкування (Q&A).

14.00 – 15.30 ШКОЛА КЛІНІЧНОЇ НУТРІЦІОЛОГІЇ

“ОСНОВИ КЛІНІЧНОГО ХАРЧУВАННЯ”

Модератори: Miroslaw Czuсzwar, MD, PhD, Poland,

Yuriy Flomin, MD, PhD, Ukraine

14.00 – 15.30 Сlinical nutrition: introduction.

Основи клінічної нутріціології.

Miroslaw Czuсzwar, Head of Department of Anaesthesiology and Intensive

Therapy, Medical University of Lublin, Poland

15.30 – 17.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ

“ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ІНСУЛЬТУ:

КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2014”

Модератори: проф. Сіренко Ю.М., Фломін Ю.В., Гуляєв Д.В.

15.30 – 15.55 Патофізіологічні та фармакологічні підстави для застосування

антитромбоцитарних засобів у вторинній профілактиці

некардіоемболічного ішемічного інсульту.

Гуляєв Д.В., УАБІ

15.55 – 16.20 Сучасне лікування АГ у пацієнтів з інсультом.

Сіренко Ю.М., НЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска"

НАМН України"

16.20 – 16.45 Вторинна профілактика інсульту: погляд 2014.

Фломін Ю.В., МЦ "Універсальна клініка Оберіг"

16.45 – 17.00 Професійне спілкування (Q&A).

7 листопада 2014 Зал №3 (Аудиторія 4-й поверх)

12.30 – 13.30 ШКОЛА НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ

“МОБІЛІЗАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ:

КІНЕЗІТЕРАПІЯ ТА ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ”

Модератори: 

12.30 – 12.55 Програма ранньої мобілізації пацієнтів після інсульту.

Піонтківський М.І., МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"



12.55 – 13.20 Сучасні засоби пересування для осіб з обмеженими можливостями.

Головченко В.А., "Ваше здоров'я трейдинг"

13.20 – 13.30 Професійне спілкування (Q&A).

13.30 – 14.30 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №2

“МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА В НЕВРОЛОГІЇ”

Модератори: Голик В.А., Мороз О.М., Ханюкова І.Я.

13.30 – 13.55 Законодавство та медико-соціальна експертиза – що нового?

Ханюкова І.Я., ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних проблем

інвалідності МОЗ України"

13.55 – 14.20 Медико-соціальна експертиза в неврології, практичні аспекти.

Мороз О.М, "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

МОЗ України"

14.20 – 14.30 Професійне спілкування (Q&A).

14.30 – 15.30 НАРАДА ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ"

“ДІЯЛЬНІСТЬ ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ": ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

Модератори: Голик В.А., Гуляєва М.В. 
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8 листопада 2014

ПОЗАПРОГРАМНА ОСВІТНЯ СЕСІЯ

8.30 – 9.30 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ.

9.30 – 15.00 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ СЕМІНАР

"ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ:

БАГАТО ПИТАНЬ – ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ"

Модератори:

Голик В.А.,

завідувач відділу неврології та пограничних станів

ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних проблем

інвалідності МОЗ України",

Голова ГО "Всеукраїнське товариство  нейрореабілітації"

Гуляєва М.В.,

керівник науково-методичного відділу

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг",

директор  ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

Костюковський С.Л.,

невролог, Харківська міська клінічна лікарня №5

Романишин М.Я.,

фахівець фізичної реабілітації,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

9.30 – 9.45 Відкриття семінару.

В.А. Голик, ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних

проблем інвалідності МОЗ України"

9.45 – 10.45 Функціональна анатомія верхньої кінцівки:

фізіологічні та патологічні паттерни виникнення

м'язової спастичності.

Костюковський С.Л.,

невролог, Харківська міська клінічна лікарня №7

10.45 – 12.30 Мультидисциплінарний менеджмент

спастичності: медикаментозна корекція.

Клінічний розгляд.

Голик В.А., невролог, ДУ "Укр. Держ. НДІ медико-соціальних

проблем інвалідності МОЗ України"

Мудьтидисціплінарний менеджмент

спастичності: дослідження хворого із спастичністю

фізичним реабілітологом.

Романишин М.Я.,

фахівець фізичної реабілітації, МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

12.30 – 13.00 Q&A. Професійне спілкування.

Клінічний розбір пацієнтів.

13.00 – 13.30 Перерва.



І
н

с
у

л
ь

т
 т

а
 с

у
д

и
н

н
о

-
м

о
з

к
о

в
і

 з
а

х
в

о
р

ю
в

а
н

н
я

ТРЕТІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС

16

ПРОГРАМА КОНГРЕСУ

13.30 – 14.00 Відновлення функцій верхньої кінцівки

у пацієнта після інсульту: погляд кінезітерапевта.

Піонтківський М.І., фахівець фізичної реабілітації,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

14.00 – 14.30 Відновлення функцій верхньої кінцівки у пацієнта після інсульту:

погляд ерготерапевта.

Піотківська Н.І., фахівець фізичної реабілітації, 

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

14.30 – 15.00 Q&A. Професійне спілкування.

Видача сертифіката.

УВАГА! Участь в семінарі відбувається за додатковою реєстрацією.

Якщо ви бажаєте прийняти участь в семінарі, але не зареєстровані –

зверніться на стенд "Української асоціації боротьби з інсультом"

для проведення процедури реєстрації.

УЧАСТЬ В СЕМІНАРІ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ОСІБ.

ВХІД ПО ЗАПРОШЕННЯМ.
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