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ЗВЕРНЕННЯ

Шановні колеги!

Хронічні неінфекційні захворювання (ХНІЗ) є головною

проблемою громадського здоров'я і суттєвою перешкодою для успіш#

ного соціально#економічного розвитку на планеті. Серцево#судинні

захворювання спричиняють понад 17,5 млн. смертей щороку, рак –

близько 8,2 млн. смертей, хронічні респіраторні захворювання та діабет

– 4 млн. і 1,5 млн. відповідно, і понад 80% передчасних смертей від

ХНІЗ припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходів

(КНСРД). Згідно оцінок експертів Світового економічного форуму

(2011), економічні втрати внаслідок ХНІЗ тільки у КНСРД за

2011–2025 роки перевищать 7 трлн. доларів США. Україна належить до

низки КНСРД з найбільшим тягарем ХНІЗ. Згідно даних ЦРУ,

у 2017 році Україна з показником 1,44% посіла п'яте місце у світі за

загальною смертністю населення. Число померлих від церебро#

васкулярних захворювань та інсульту у нашій країні перевищує 100 тис.

на рік (13–14% смертей), а смертність від них становить 125–135 на 100 тис. населення і є однією

з найвищих у Європі. Разом з тим, найчастішим наслідком інсульту є не смерть, а обмеження

життєдіяльності (інвалідність). Відповідно до результатів дослідження тягаря хвороб у світі (GBD*),

у 2016 році за показником DALY* перші два місця в Україні належали ІХС та інсульту (25% та 8% DALY

відповідно). Результати GBD також переконливо свідчать про збільшення тягаря інсульту у 2015 році у

порівнянні з 1990 роком, зокрема у КНСРД. Згідно оцінок Звіту про тягар інсульту у Європі (The Burden

of Stroke in Europe), захворюваність на інсульт в Україні у 2015 році становила 195 на 100 тис. населення,

а смертність – 126 на 100 тис. населення, що, виходячи з чисельності населення України у 45,4 млн.,

виливається у 146 інсультів і 101 тис смертей від інсульту (http://strokeeurope.eu). Це у 1,5–3 рази вище

відповідних показників, що містяться у офіційній статистиці МОЗ України.

Незважаючи на величезне значення проблеми ХНІЗ, урядовці і керівники органів охорони здоров'я

у багатьох регіонах світу тривалий час не докладали належних зусиль для її вирішення. Реагуючи на ці

виклики, Генеральна асамблея ООН у 2011 році прийняла політичну декларацію про необхідність

рішучих дій, спрямованих на боротьбу з ХНІЗ. У 2013 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я

схвалила розроблений ВООЗ Глобальний план дій щодо профілактики і контролю ХНІЗ на

2013–2020 рр., де зазначена мета зменшити передчасну смертність від ХНІЗ на 25% до 2025 року.

До затвердженого Генеральною асамблеєю ООН у 2015 році документу "Перетворення нашого світу:

програма сталого розвитку до 2030 року" (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable

Development) увійшла ціль 3.4 – зменшити передчасну смертність від ХНІЗ у світі на 30% до 2030 року.

Відповідно, подібна мета стала частиною Національної доповіді "Цілі Сталого Розвитку: Україна",

оприлюдненої Урядом України у 2017 році (http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf),

а також нещодавно затвердженого Урядом України "Національного плану заходів щодо неінфекційних

захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку". Для досягнення цієї мети потрібні

об'єднані зусилля урядових та громадських організацій, професійних асоціацій, об'єднань пацієнтів та

широких верств населення. Мозковий інсульт був і залишається одним з основних ХНІЗ, що

потребує покращення профілактики та лікування. Ми сподіваємося, що наукові заходи

4#го Національного конгресу "Інсульт та судинно#мозкові заховрювання" стануть джерелом сучасної

інформації про найбільш ефективні підходи до профілактики та лікування інсульту в Україні,

що сприятиме підвищенню якості медичної допомоги пацієнтам з інсультом і зменшенню медико#

соціальних наслідків інсульту в Україні.

Єднаймо зусилля!
Президент ГО

“Українська асоціація боротьби з інсультом”

Микола Поліщук

* Показник DALY (disability#adjusted life years lost) характеризує втрачені роки "здорового" життя

(сума років життя, втрачених через передчасну смерть, та років життя, прожитих з інвалідністю)

(див. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/).

* GBD – Global Burden of Disease 

* ІХС – ішемічна хвороба сердця
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ОРГКОМІТЕТ КОНГРЕСУ

ОРГКОМІТЕТ КОНГРЕСУ

Голова Оргкомітету
проф. Поліщук М.Є.

Президент ГО «Українська Асоціація боротьби з інсультом»,

член#кореспондент НАМН України,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Члени Оргкомітету

проф. Натан Борнштейн
професор медичного факультету

університету Тель#Авіву,

Віце#президент Всесвітньої організації

боротьби з інсультом,

член керівного комітету ESO#EAST,

Ізраїль

проф. Роберт Мікулик
голова проекту ESO#EAST,

лікарня Університету Св. Анни,

Чеська республіка

Ян Ван дер Мерве
Керівник проекту

Ініціатива Angels

Д0р Алес Томек
Карлів Університет,

м. Прага, Чеська Республіка

Д0р Александрас Віліонскіс
Республіканська лікарня

Вільнюського університету,

Литовська Республіка

проф. Міщенко Т.С.
Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна,

керівник проекту ESO#EAST в Україні

проф. Московко С.П.
Національний координатор

Ініціативи Angels в Україні, Вінницький

національний медичний університет

імені М.І. Пирогова, Україна

проф. Щеглов Д.В.
НПЦ ендоваскулярної нейрорентген#

хірургії НАМН України,

голова ГО «Всеукраїнська асоціація

ендоваскулярної нейрорентгенхірургії»

Фломін Ю.В.
МЦ «Універсальна клініка Оберіг», член

керівного комітету ESO#EAST в Україні

Гуляєв Д.В.
ГО «Українська асоціація боротьби

з інсультом», Україна

Лебединець Д.В.
Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна, Україна

Пилипенко М.М.
Національна медична академія післяди#

пломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Тріщинська М.А.
Національна медична академія післяди#

пломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Відповідальний секретар
М.В. Гуляєва, виконавчий директор ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом»

Місце проведення конгресу
Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 8, УБІ конференц#хол

Адреса організаторів конгресу
Ел. пошта: mgulyayeva@gmail.com. Тел.: +38 (067) 4655661. Факс +38 (044) 4655661.

02100, Київ, а/с 70, ВГО УАБІ

Офіційний сайт конгресу – WWW.UABI.ORG.UA
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МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ

м. Київ, вул. Дорогожицька, 8,

УБІ, конферец#хол,

їхати до станції метрополітену "Дорогожичі",

далі 7 хв через парк

у напрямку телевізійної вежі.

РЕЄСТРАЦІЯ
УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ

Проводиться 1–2 листопада з 8.00

на 6 поверсі

РЕЄСТРАЦІЯ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Проводиться 1 листопада з 8.00 до 8.30

на 5 поверсі

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОПОВІДАЧІВ

Всі зали оснащені мультимедійними проекторами і ноутбуками.

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 (ПОНОВЛЕННЯ)
ЧЛЕНСТВА В ЛАВАХ

ГО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БОРОТЬБИ
З ІНСУЛЬТОМ"

Інформацію та заяви

можна отримати на стенді

ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

(6#й поверх)

ОРГКОМІТЕТ КОНГРЕСУ

Телефон для довідок: (067) 4655661

Офіційний сайт конгресу – WWW.UABI.ORG.UA
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ПЛАН КОНГРЕСУ 1 ЛИСТОПАДА (четвер)
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1 ЛИСТОПАДА (четвер) Зал "SPACE" (6 поверх)

10.00 ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ

"ІНСУЛЬТ ТА СУДИННО-МОЗКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ"

10.00–12.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1

“Проблеми боротьби з інсультом в Україні в період реформування

галузі охорони здоров'я. Час діяти!”

Модератори:

Поліщук М.Є., Президент ГО УАБІ, Україна,

Роберт Мікулік, Чеська Республіка, голова проекту ESO-EAST,

Міщенко Т.С., Голова Керівного комітету ESO-EAST в Україні,

Московко С.П., Національний координатор ініціативи Angels в Україні.

10.00–10.20 Роль громадськості в боротьбі з інсультом.

Поліщук М.Є., Президент ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

10.20–10.40 5 кроків задля зменшення тягаря інсульту в Україні.

Фломін Ю.В., ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом",

ESO-EAST, Україна

10.40–11.00 Приєднання української спільноти до Європейського плану протидії

інсульту до 2030 року: Кооперація з Європейськими ініціативами.

Московко С.П., ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом",

Національний координатор ініціативи Angels в Україні

11.00–11.20 Моніторинг якості надання допомоги при інсульті: співпраця проектів

RES-Q та Angels Initiative.

Роберт Мікулік, голова проекту ESO-EASТ, Чеська Республіка

11.20–11.50 Регістр RES-Q: оцінка надання якості інсультної допомоги в стаціонарі за

даними, зібраними в Україні.

Міщенко Т.С., ХНУ імені В.Н. Каразіна,

голова керівного комітету ESO-EAST Україна,

Чемер Н.М., Київська обласної клінічна лікарня,

Храмцов Д.М., Університетська клініка Одеського медичного університету

11.50–12.00 Професійне спілкування

12.00–13.00 Перерва на обід (7 поверх)

13.00–15.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2

“Ініціатива Angels в Україні”

Модератор:

Московко С.П., Національний координатор ініціативи Angels в Україні.

13.00–13.20 Ініціатива Angels у світі.

Ян Ван дер Мерве, Південно-Африканська Республіка,

Керівник проекту Ініціатива AngelsІ
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13.20–13.40 Краща медична практика лікування гострого інсульту.

Д-р Алес Томек, Карлів Університет, м. Прага, Чеська Республіка

13.40–14.00 Стратегія впровадження системи лікування гострого інсульту: крок за

кроком, для країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Д-р Александрас Віліонскіс, Республіканська лікарня Вільнюського

університету, Литовська Республіка

14.00–14.20 Чи існують реальні перешкоди на шляху впровадження інсультної служби

в Україні?

проф. Сергій Московко, Національний координатор Ініціативи Angels

в Україні, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,

Україна

14.20–14.40 Діагностичні помилки та ризики при прийнятті рішення.

Д-р Дмитро Лебединець, Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна, Україна

14.40–15.00 Ведення пацієнтів з інсультом у гострому періоді.

проф. Вікторія Гриб, Івано-Франківський національний медичний університет,

Україна

Перерва 15 хв.

15.15–16.15 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3

“Сучасний погляд на профілактику ішемічного інсульту у пацієнтів

із фібриляцією передсердь”

Модератори: проф. Натан Борнштейн, Ізраїль, Фломін Ю.В., Україна

15.15–16.00 Сучасний погляд на профілактику ішемічного інсульту у пацієнтів

із фібриляцією передсердь.

Натан Борнштейн, Ізраїль

16.00–16.15 Профілактика інсультів у пацієнтів з ФП: як ми це робимо на практиці?

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

Перерва 15 хв.

16.30–17.30 НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ

“Нова парадигма вторинної профілактики інсульту”

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

16.30–16.55 Нова стратегія в профилактиці інсульту у пацієнтів із ФП: АСК, варфарин

чи НОАК?

Міщенко Т.С., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Україна

16.55–17.20 Вторинна профілактика інсульту у пацієнтів з ФП: про що говорять дані

доказової медицини і дані реальної практики?

Дзяк Л.А., ГУ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

17.20–17.30 Професійне спілкування
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1 ЛИСТОПАДА (четвер) Зал "FUSION" (5 поверх)

8.00 Реєстрація (5 поверх)

8.30–12.45 ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

“Стандартизація сестринського процесу надання медичної допомоги

важкохворим пацієнтам. Модуль 2”

Модератори: Поліщук М.Є., Гуляєва М.В., Піонтківська Н.І., Мацко М.Л.

8.30–8.45 Сучасні принципи організації сестринського процесу.

Поліщук М.Є., Гуляєва М.В., Київ

8.45–9.15 Стандарти профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

Розбір клінічних випадків (відео матеріали).

Солошонок Л.В., Лещенко В.І., Київ

9.15–9.45 Менеджмент сечового міхура та кишківника у пацієнтів з інсультом

в сестринській практиці.

Піонтківська Н.І., Київ

9.45–10.15 Професійний догляд за шкірою. Сучасний менеджмент пролежнів.

Ковальчук О.І., Зубцов А.Є., Київ

10.15–10.30 Харчування – невід'ємна складова в процесі лікування.

Мацко М.Л., Київ

10.00–11.00 Контроль дисфагії. Сучасний догляд за ротовою порожниною –

як метод профілактики інфекційних ускладнень.

Защипась Ю.П., Київ

11.00–12.45 Практикум:

Практикум №1 (30 хвилин)

Паспорт "чистих рук". Робота над помилками.

Л.В. Солошонок, В.І. Лещенко, Київ

Практикум №2 (30 хвилин)

Допомога медсестри пацієнту у користуванні туалетом.

Піонтківська Н.І., Київ

Практикум №3 (30 хвилин)

Поради по дотриманню гігієни при заміни підгузників.

Алгоритм використання сучасних засобів для профілактики пролежнів.

Ковальчук О.І., Зубцов А.Є., Київ

30 хвилин

Годування пацієнтів із порушеннями ковтання. Спеціалізовані продукти

для спеціальних медичних цілей.

Защипась Ю.П., Мацко М.Л., Київ

12.45 Видача сертифікатів.

Перерва 15 хв.

ЧЕТВЕРТИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС
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13.00–15.00 НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ

“Неврологічні аспекти хвороби Фабрі”

Модератори: Фломін Ю.В., Танцура Л.М., Гуляєв Д.В., Україна

13.00–13.25 Цереброваскулярні ускладнення хвороби Фабрі.

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

13.25–13.50 Випадок діагностики хвороби Фабрі в клінічній практиці.

Танцура Л.М., ДУ "Інститут неврології, наркології та психіатрії НАМН України"

13.50–14.15 Фермент-замісна терапія хвороби Фабрі – вибір оптимального режиму

лікування.

Гуляєв Д.В., ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

14.15–15.00 Професійна дискусія.

Відповіді на запитання.

Перерва 15 хв.

15.15–16.15 НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ

“Ксаврон – місце та роль в терапії ішемічного інсульту”

Модератори:

проф. Московко С.П., Міщенко В.М., Україна

15.15–15.40 Застосування едаравону в різних сценаріях ведення хворих із гострим

ішемічним інсультом.

Московко С.П., Вінницький національний медичний університет імені

М.І. Пирогова, Україна

15.40–16.00 Едаравон: фокус на доказову базу при гострому ішемічному інсульті.

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

16.00–16.15 Професійна дискусія.

Відповіді на запитання.

Перерва 15 хв.

16.30–17.30 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ ДЛЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

“Інсульту можна запобігти:

тримаємо артеріальний тиск під контролем”

Модератори: проф. Більченко О.В., доц. Фломін Ю.В., Україна

16.30–16.55 Уникнути 90% інсультів: це примарна мрія чи реальна ціль?

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

16.55–17.20 Церебральні ускладнення у пацієнтів із артеріальною гіпертензією.

Більченко О.В., Харківська медична академія післядипломної освіти

17.20–17.30 Професійна дискусія.

Відповіді на запитання.
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ЧЕТВЕРТИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС

1 ЛИСТОПАДА (четвер) Зал "Co-Working" (3 поверх)

13.00–15.00 ВОРКШОП 

“Питання клінічної нутриціології”

Модератори: Динник Н.В., Мацко М.Л.

13.00–13.15 Голодний пацієнт – приречений?!

Мацко М.Л., експерт з харчування продуктами для спеціальних медичних

цілей

13.15–13.45 Нутритивна недостатність: як її уникнути?

Динник Н.В., гастроентерог-нутриціолог

13.45–14.15 Особливості харчування у пацієнтів з порушенням ковтання.

Защипась Ю.П., логопед, спеціаліст із ковтання та мовлення

14.15–15.00 Кулінарний майстер-клас: практична робота з харчовими продуктами для

спеціальних медичних цілей.

Відповіді на запитання

Перерва 15 хв.

15.15–16.15 НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ

“Епілепсія при інсульті”

Модератори: Студеняк Т.О., Фломін Ю.В.

15.15–15.32 Особливості лікування епілепсії у пацієнтів після інсульту або черепно-

мозкової травми.

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

15.35–16.00 Сучасні підходи до діагностики та підбору лікування при епілепсії: розгляд

клінічних випадків.

Студеняк Т.О., Ужгородський обласний центр неврології та нейрохірургії

16.00–16.15 Професійна дискусія. Відповіді на запитання.

17.30–19.00 ЗАСІДАННЯ КЕРІВНОГО КОМІТЕТУ ESO-EAST

ТА ІНІЦІАТИВИ ANGELS В УКРАЇНІ

В засідання беруть участь представники ESO-EAST та ініціативи

Angels, члени керівного та виконавчого комітетів ESO-EAST

та ініціативи Angels в Україні.
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2 ЛИСТОПАДА (п'ятниця) Зал "SPACE" (6 поверх)

9.00–10.00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ ЕКСПЕРТІВ

“Фібриляція передсердь та інсульт: в питаннях та відповідях”

Модератори: Іркин О.І., Фломін Ю.В.

9.00–9.20 Контроверсійні дані щодо профілактики інсультів у пацієнтів з ФП

в реальній клінічній практиці.

Іркин О.І., ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска"

НАМН України

9.20–9.40 Можливості профілактики мозкових судинних ускладнень

з використанням ривороксабану.

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

9.40–10.00 Професійна дискусія. Відповіді на запитання.

Перерва 15 хв.

10.15-12.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №4

“Деменція: сучасні клінічні рекомендації”

Модератори: Фломін Ю.В., Холін В.О.

10.15–10.40 Швидко прогресуючі деменції.

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

10.40–11.05 Нейровізуалізаційні маркери деменції.

Костюковська Г.Є., Харківська медична академія післядипломної освіти

11.05–11.30 Нейродегенеративні та комбіновані когнітивні порушення: можливості

лікування та превенції.

Холін В.О., ДУ "Інститут геронтології ім. акад. Д.Ф. Чеботарьова

НАМН України"

11.30–11.55 Деменція з тільцями Леві: клінічні прояви, діагностика та лікування.

Гребенюк  Г.В., Харківська медична академія післядипломної освіти

11.55–12.00 Професійна дискусія. Відповіді на запитання.

Перерва 15 хв.

12.15–13.45 САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ

“Профілактика інсульту і його ускладнень: безпека пацієнта

понад усе!”

Модератори: Фломін Ю.В., Гетьман Т.В.

12.15–12.40 Як зменшити ризик інсульту у пацієнтів із серцевими аритміями?

Гетьман Т.В., ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска"

12.40–13.05 Ефективна вторинна профілактика у пацієнтів з інсультом:

індивідуалізований підхід.

Фломін Ю.В., МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"
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ЧЕТВЕРТИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС

13.05–13.30 Розбір клінічних випадків.

Фломін Ю.В., Гетьман Т.В.

13.30–13.45 Професійна дискусія. Відповіді на запитання.

13.45–14.30 Перерва на обід (7 поверх)

14.30–17.15 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №5

“Актуальні питання сучасної інсультології”

Модератори:

проф. Дзяк Л.А., проф. Дубенко О.Є., проф. Григорова І.А.,

проф. Поліщук М.Є., Україна

14.30–14.50 Едаравон як японський протокольний стандарт лікування гострого

ішемічного інсульту.

Поліщук М.Є., НМАПО імені П.Л. Шупика, Україна

14.50–15.10 Діагностичні маркери артеріовенозних мальформацій головного мозку

Дзяк Л.А., Цуркаленко О.С., ГУ "Дніпропетровська медична академія

МОЗ України"

15.10–15.30 Малі інсульти – великі проблеми.

Міщенко Т.С., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

15.30–15.50 Кардіогенний ішемічний інсульт. Патогенетична терапія.

Григорова І.А., Харківський національний медичний університет

15.50–16.10 Вогнищеві розлади вищих коркових функцій при інсульті.

Дубенко О.Є., Харьківска національна академія післядипломної освіти

16.10–16.30 Хвороба малих судин.

Московко Г.С., ВНМУ імені М.І. Пирогова

16.30–16.50 Мітохондріальна недостатність.

Черній В.І., ДУ "НПЦ профілактичної та клінічної медицини ДУС"

16.50–17.10 Предиктори наявності окремих компонентів післяінсультної патологічної

втоми в резидуальному періоді мозкового інсульту.

Дельва І.І., Українська медична стоматологічна академія, Полтава

17.10–17.15 Професійна дискусія.

Відповіді на запитання.

17.15 Закриття конгресу
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2 ЛИСТОПАДА (п'ятниця) Зал "FUSION" (5 поверх)

9.00-10.45 КЛУБ ФАХІВЦІВ ТРОМБОЛІЗИСУ

“Проблеми розвитку тромболітичної терапії при інсульті в регіонах”

Експерти:

проф. Роберт Мікулік, Чеська Республіка,

проф. С.П. Московко, Україна

д-р Александрас Віліонскіс, Литовська Республіка

9.00–9.10 Тромболітичне лікування в Україні. Рік 2018.

Московко С.П., УАБІ, Вінницький НМУ імені М.І. Пирогова

9.10–9.30 Тромболізис при легких та тяжких інсультах і у пацієнтів похилого віку.

Роберт Мікулик, Чеська Республіка

9.30–9.40 Впровадження системного тромболізису при ішемічному інсульті

в рутинну клінічну практику Полтавської області.

Тончев М.Д., ОКЛ, Полтава

9.40–9.50 Впровадження системного тромболізису при ішемічному інсульті

в рутинну клінічну практику міста Київ.

Прокопів М.М., НМУ імені О.О. Богомольця, Київ

10.00–10.10 Впровадження системного тромболізису при ішемічному інсульті

в рутинну клінічну практику міста Одеса.

Карташов А.А., ОКЛ, Одесса

10.10–10.20 Впровадження системного тромболізису при ішемічному інсульті

в рутинну клінічну практику Білоцерківський р-н Київської області.

Погорілий Д.П., МКЛ №2, Біла Церква

10.20–10.30 Впровадження системного тромболізису при ішемічному інсульті

в рутинну клінічну практику м. Чернігів.

Федорова О.Ф., МКЛ №2, Чернігів

10.30–10.45 Професійна дискусія з експертами.

Перерва 15 хв.

11.00–12.00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №2

“Медична допомога пацієнтам з підозрою на інсульт

на догоспітальному етапі. Воркшоп для фахівці екстреної медичної

допомоги з використанням симуляційної системи "Bodyinteract"

Модератори: проф. Московко С.П.., Вершигора А.В.

11.00–11.10 Догоспітальний етап допомоги пацієнтам з підозрою на інсульт:

що на часі?

Вершигора А.В., Божко Л.І.,

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва
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ЧЕТВЕРТИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС

11.10–12.45 Воркшоп. Принципи організації допомоги пацієнтам з підозрою на інсульт

на догоспітальному етапі.

Московко С.П., Вінницький НМУ імені М.І. Пирогова,

Національний координатор Ініціативи Angels в Україні

11.45–12.00 Професійне спілкування. Відповіді на запитання.

Перерва 15 хв.

12.15–13.45 САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ

“Актуальні проблеми лікування та відновлення пацієнтів

із інсультом”

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

12.15–12.35 Когнітивні розлади після інсульту та можливості диференційованої терапії.

Міщенко Т.С., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Україна

12.35–13.00 Синдром зворотної церебральної вазоконстрикції.

Дзяк Л.А., ГУ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

13.00–13.25 Післяінсультний біль.

Орос М.М., Ужгородський національний університет, Україна

13.25–13.45 Професійне спілкування. Відповіді на запитання.

13.45–14.30 Перерва на обід (7 поверх)

14.30–15.45 НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ ПАМ'ЯТІ А.І. ТРІЩИНСЬКОГО

“Інфекційні ускладнення у пацієнтів після інсульту”

Модератори: доц. Тріщинська М.А., доц. Пилипенко М.М., Україна

14.30–15.00 Лікування ускладнень у пацієнтів після інсульту.

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

15.00–15.30 Принципи лікування полірезистентних нозокоміальних інфекцій

при інсульті.

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

15.30–15.45 Професійне спілкування.Відповіді на запитання.
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2 ЛИСТОПАДА ( п'ятниця) Зал "Co-Working" (3 поверх)

9.30–12.00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №1

“Громадська організація підтримки пацієнтів, що перенесли інсульт:

права та можливості (за участі пацієнтів та їх родин)”

Модератори:

проф. Поліщук М.Є., Україна,

д-р Гуляєв Д.В., Україна,

д-р Франческа Романа Піццелла, Італія,

Адам Зігер, Польща

9.30–10.00 Активність професійної спільноти для просвіти громадськості

та пацієнтів в Україні.

Поліщук М.Є., Гуляєв Д.В., Гуляева М.В.,

ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

10.00–10.30 Досвід роботи організацій підтримки пацієнтів, що перенесли інсульт,

в Італії.

Др. Франческа Романа Піццелла, Італія

10.30–11.00 Досвід роботи  організацій підтримки пацієнтів, що перенесли інсульт,

в Польщі.

Адам Зігер, Польща

11.00–11.15 Завдання  громадської організації пацієнтів, що перенесли інсульт.

Гуляєв Д.В., Гуляєва М.В., ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

11.15–12.00 Дискусія. Відповіді на запитання.

Перерва 15 хв.

12.15-13.45 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ ЕКСПЕРТІВ

“Принципи організації реваскуляризаційної допомоги

при ішемічному інсульті”

Модератори:

проф. Роберт Микулик, проф .Московко С.П.,

проф. Щеглов Д.В., проф. Орлов М.Ю.

13.45–14.30 Перерва на обід (7 поверх)

14.30–15.30 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №3.

ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ

"СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ"

Запрошуються члени редакційної колегії та всі зацікавлені

у співробітництві.

Вхід вільний.

Модератори:

проф. Поліщук М.Є., проф. Московко С.П., Гуляєв Д.В., Фломін Ю.В.
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