
Модератори:

С.А.Гроппа, Л.А.Калашнікова, С.М.Кузнєцова,Т.С.Міщенко, С.А.Лихачов

1. Ишемический инсульт у лиц молодого возраста (20 мин).
Л.А.Калашникова. Научный центр неврологии РАМН, Россия 

2. Опыт организации и проведения тромболитической терапии
при ишемическом инсульте в Республике Молдова (20 мин).
С.А.Гроппа, Государственный Университет Медицины и Фармации
им. Н.Тестемицану, Молдова 

3. Воспаление и инфекции в этиопатогенезе инфаркте мозга.
Возможности медикаментозной коррекции (20 мин).
С.А. Лихачев, Э.К.Сидорович,Т.В.Амвросьева, ГУ "РНПЦ неврологии
и нейрохирургии", Беларусь

4. Лакунарный инсульт: диагностика, лечение, профилактика (20 мин).
Т.С.Мищенко, ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМНУ",
Харьков 

5. Інсульты у беременных (20 мин).
Л.А.Дзяк, Днепропетровская государственная медицинская академия

6. Возрастные особенности реабилитации больных, перенесших
ишемический инсульт (20 мин).
С.М.Кузнецова, В.В.Кузнецов, Д.В.Шульженко, М.С.Егорова,
ДУ "Інститут геронтології АМНУ, Київ 

17.00 – 20.00 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ.

"ІНСУЛЬТ ТА СУДИННО-МОЗКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ".

Відбудеться в приміщенні Київського національного академічного

театру оперети, вул. Червоноармійська, 53/3

(м. Республіканський стадіон)

В програмі: Урочисте засідання, святковий коктейль,

концерт артистів театру

3 ЛИСТОПАДА (середа) СИНІЙ ЗАЛ (2 поверх)

14.00 – 16.00 ЗАСІДАННЯ "КЛУБУ ФАХІВЦІВ ТРОМБОЛІЗИСУ".

Модератори: С.П.Московко, В.О.Яворська

1. Тромболітична терапія при ішемічному інсульті: останні досягнення 2010 (20 хв).
В.О.Яворська, ХМАПО

2. Актилізе: світові новини (15 хв).
О.А.Костюкевич, компанія Берінгер Інгельхайм

3. Прийняття рішення щодо ТЛТ: обговорення клінічних випадків (міжна-
родний досвід) (40 хв).
Ю.В.Фломін, ХМАПО

4. ТЛТ в Україні: аналіз складних випадків (25 хв).
Московко С.П., Вінницький медичний університет

5. Професійна дискусія.
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9.20 – 10.45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1.

Привітання від Президента ВГО УАБІ  М.Є.Поліщука (5 хв)

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ІНСУЛЬТУ.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ІНСУЛЬТ

Модератори: М.Є.Поліщук,Т.С.Міщенко

1. Стан неврологічної служби в Україні. Стратегічні напрямки організації
допомоги пацієнтам з церебро-васкулярною патологією (20 хв).
Т.С.Міщенко, Головний позаштатний спеціаліст з питань неврології
МОЗ України, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ", Харків

2. Організація та результати роботи амбулаторного та госпітального
реєстру інсульту (20 хв).
В.О.Яворська, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

3. Фактори ризику мозкового інсульту в Україні: розповсюдженість,
динаміка та контроль (20 хв).
І.М.Горбась, ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска", Київ

4. Сучасний стан епідеміології інвалідності внаслідок інсульту (20 хв).
В.А.Голік,УДНДІ медико-соціальних проблем інвалідност,
Дніпропетровськ

10.45 – 11.00 Презентація проекту "Медична мода".

Дизайнер Олеся Теліженко,Україна

11.00 – 13.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2.

Проводиться за підтримки Генерального спонсора Компанії Никомед.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ

З ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ.

Звіт керівників робочих груп зі створення клінічних настанов

з питань діагностики, лікування та профілактики інсульту. 

Модератори:

М.Є.Поліщук,Т.С.Міщенко, С.П.Московко, В.І.Смоланка, В.О.Яворська

1. Вступне слово (10 хв).
М.Є.Поліщук, Президент УАБІ, НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ

2. Гострий період ішемічного інсульту (25 хв).
В.О.Яворська, Харківська медична академія післядипломної освіти 

3. Вторинна профілактика інсульту (25 хв).
Т.С.Міщенко, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ", Харків

4. Реабілітація після перенесеного мозкового інсульту (25 хв).
С.П.Московко, Вінницький ДМУ, Вінниця 

5. Нейрохірургічні аспекти надання допомоги хворим на інсульт (25 хв).
В.І.Смоланка,Ужгородський ДМУ,Ужгород  

13.00 – 14.00 Кава-пауза (2-й поверх фойє).

14.00 – 16.00 ОСВІТНЯ СЕСІЯ.

Проводиться за підтримки Генерального спонсора Компанії Никомед.

Школа інсульту проводиться під егідою Міжнародної асоціації

організацій в області неврології та нейронаук (МАНН) "Питання

діагностики, лікування, ускладнень та реабілітації інсульту" 



6. Патофізіологічні механізми розвитку інсульту. Сучасні підходи
до лікування (20 хв).
Г.О.Волохова, Одеський ДМУ, Одеса 

7. Лікування пацієнтів з важкими субарахноїдальними крововиливами (20 хв).
С.О.Дудукіна, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечнікова

11.30 – 13.10 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №4.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

СУДИННО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

Модератори: С.К.Євтушенко, О.Є.Дубенко,Т.М.Черенько 

1. Нова редакція Європейських рекомендацій з діагностики та лікування
АГ: що змінилося? (20 хв).
Ю.М.Сіренко, ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска", Київ

2. Профілактика інсульту у хворих з фібриляцією передсердь.
Нові рекомендації (20 хв).
О.Й.Жарінов, НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ

3. Кардіоемболічний інсульт як складова частина кардіоневрології
та нейрокардіології (20 хв).
С.К.Євтушенко, ДМУ, Донецьк 

4. Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих
з мозковим інсультом (20 хв).
О.Є.Дубенко, С.Л.Костюковський, ХМАПО, Харків 

5. Повторний ішемічний інсульт у хворих з артеріальною гіпертензією:
можливі причини неефективної вторинної профілактики (20 хв).
Т.М.Черенько, НДМУ ім. О.О.Богомольця, Київ

13.10 – 14.00 Кава-пауза (2-й поверх фойє).

14.00 – 16.00 ОСВІТНЯ СЕСІЯ. 

За підтримки компанії Евер Нейро Фарма.

Нейропротекція. Огляд сучасних клінічних досліджень.

Модератори: А.Б.Гехт, Natan Bornstein, Dafin Muresanu.

1. Cerebrolysin® in Acute Ischemic Stroke – The CASTA trial.
Церебролізин® у лікуванні гострого ішемічного інсульту:
клінічне випробування CASTA.
Натан Борншнейн (Natan Bornstein), Ізраїль

2. CNS injury and repair – targets versus strategies in clinical therapies.
Пошкодження центральної нервової системи та ії відновлення –
мішені у порівнянні зі стратегіями у клінічній практиці.
Дафін Муресану (Dafin Muresanu), Румунія

3. Нові напрямки в лікуванні судинної деменції.
А.Б.Гехт, Росія

16.10 – 17.50 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №5.

ХРОНІЧНІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ.

Модератори:Т.В.Мироненко, А.В.Паєнок.

1. Современные технологи в диагностике и лечении хронической ишемии
мозга (20 мин).
А.И.Федин, Российский государственный медицинский университет, Москва

3 ЛИСТОПАДА (середа) БІЛИЙ ЗАЛ (балкон каб. №109)

14.00 – 16.00 СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ЛІКАРІВ

"Застосування КТ та МРТ у хворих з гострими порушеннями

мозкового кровообігу".

Модератори: Куцин В.М., Рожкова З.З.

1. Методики інструментальної діагностики судинних захворювань ЦНС (20 хв).
В.М.Куцин, Харківська медична академія післядипломної освіти 

2. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу за даними МРТ (20 хв).
Г.Є.Костюковська, Харківська медична академія післядипломної освіти 

3. Мікроструктурні зміни у тканині головного мозку в різні періоди після
ішемічного інсульту: аналіз ДЗ-МРТ та 1Н спектрів in vivo (20 хв).
З.З.Рожкова, Медична клініка "Борис", Київ 

4. Нейровiзуалiзацiя при гiпертензивних крововиливах в задню черепну
ямку (20 хв).
Гончарук О.М., ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. Ромоданова"

5. Діагностика казуїстичних причин порушень мозкового кровообігу ЦНС (20 хв).
В.В.Воробйов, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ", Харків

6. Професійна дискусія.

4 ЛИСТОПАДА (четвер) ЧЕРВОНИЙ ЗАЛ (3 поверх)

8.20 – 9.20 ЗІРКОВА ЛЕКЦІЯ.

Натан Борнштейн, Ізраїль

Антитромбоцитарні засоби у вторинній профілактиці інсульту –

що нового? Secondary Stroke Prevention – antiplatelate-update.

9.25 – 11.25 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3.

ГОСТРИЙ ІНСУЛЬТ: ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ, УСКЛАДНЕННЯ

Модератори: І.С.Зозуля, О.А.Козелкин

1. Фатальний мозковий інсульт. Догоспітальний етап (20 хв). 
І.С.Зозуля, НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ

2. Антитромботичні засоби в гострому періоді ішемічного інсульту:
практичні питання (20 хв).
Ю.В.Фломін, ХМАПО, Харків

3. Діагностика та лікування пневмоній у хворих з тяжким інсультом (20 хв).
М.В.Пилипенко, НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ

4. Геморрагическая трансформация ишемического инсульта.
Факторы риска и клинико-визуализационные проявления (20 мин).
Е.И.Батищева, Кафедра клинических дисциплин института последипломного
медицинского образования БелГУ, Белгород, Россия

5. Вплив комплексної нейрометаболічної терапії на центральну гемодинамі-
ку та біоелектричну активність мозку у хворих з ішемічним напівкульо-
вим інсультом в гострому та ранньому відновному періоді (20 хв).
О.А.Козелкин, С.О.Медведкова,А.А.Кузнєцов, ЗМАПО, Запоріжжя

ДРУГИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС
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2. Когнітивні порушення у пацієнтів з ураженням малих судин (20 хв).
В.М.Міщенко, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ", Харків

3. Метаболическая коррекция церебро-васкулярных заболеваний (20 мин).
Е.Л.Пугачева, СПбГМА им. акад. И.П.Павлова, г. С.-Петербург, Россия

4. Попередження розвитку хронічних порушень мозкового кровообігу
при захворюваннях серця (20 хв).
А.В.Паєнок, К.Є.Строкова, ЛНМУ імені Данила Галицького

4. Хронічна ішемія мозку у хворих на цукровий діабет (20 хв).
Н.К.Мурашко, НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ

5. Дисциркуляторна енцефалопатія (20 хв).
Т.В.Мироненко, Луганський медичний університет

4 ЛИСТОПАДА (четвер) СИНІЙ ЗАЛ (2 поверх)

9.30 – 10.30 НАУКОВИЙ СЕМІНАР "ІНСУЛЬТ: ДО І ПІСЛЯ"

(за підтримки компанії ФАРМАК)

Модератори:Т.С.Міщенко, С.М.Кузнєцова 

1. Стандарти антикоагулянтної терапії при інсультах (15 хв).
Т.С.Міщенко, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ", Харків

2. Ефективність препарату Вестинорм в реабілітації хворих, що перенесли
інсульт (15 хв).
С.М.Кузнєцова, ДУ "Інститут геронтології АМНУ, Київ

3. Хронічна ішемія мозку (15 хв). 
Н.К.Мурашко, НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ 

4. Чому невролог повинен призначати статини? (15 хв).
О.О.Ханюков, Дніпропетровська державна медична академія

11.15 – 11.45 ЗІРКОВА ЛЕКЦІЯ (за підтримки компанії MSD) 

Лечение болевого синдрома у пациентов с инсультом.
Как правильно назначить терапию? 
А.Н.Баринов, Отдел неврологии и клинической нейрофизиологии ММА
им. И.М.Сеченова, Руководитель клиники боли Марфо-Мариинского
медицинского центра

12.00 – 13.00 НАУКОВИЙ СЕМІНАР (за підтримки компанії ЕГІС)

"ПРОБЛЕМА КОГНІТИВНОГО ДЕФІЦИТУ У ХВОРИХ

ІЗ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ РОЗЛАДАМИ".

Модератори:Т.С.Міщенко, О.С.Чабан

1. Оцінка ефективності нейропротекторної терапії. Результати національ-
ного багатоцентрового дослідження "Мудрість", Україна 2009 (20 хв).
Міщенко Т.С., ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ", Харків

2. Інтелектуально-мнестичне зниження – інволюційний аспект (20 хв).
О.С.Чабан,УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

3. Виявлення когнітивних розладів за допомогою шкал: як правильно
оцінити результати? (20 хв).
Н.І.Самосюк, НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ

13.10 – 14.00 Кофе-пауза (2-й поверх фойе).

8

Ін
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

14.00 – 16.00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №2.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ

ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ.

Модератор: В.П.Лисенюк

1. Застосування різних варіантів транскраніальної магнітної стимуляції
у діагностиці та реабілітації хворих на інфаркт мозку в гострому
та ранньому відновлювальному періодах (20 хв).
О.П.Балицький, НДМУ ім.О.О.Богомольця, Київ.

2. Відновлення рухової активності та навичок самообслуговування
у пацієнтів, що перенесли інсульт (20 хв).
Н.І.Паньонко, Інсультний центр, МЦ "Універсальна клініка Оберіг"

3. Використання лікувального костюму "Регент" у реабілітації хворих
з наслідками ішемічного інсульту (20 хв).
В.О. Засуха, НДМУ ім.О.О.Богомольця, Київ

4. Покращення функції ендотелію та адаптивних можливостей організму
за допомогою магнітолазеротерапії у хворих з хронічними порушеннями
мозкового кровобігу (20 хв).
С.М.Федоров, НМАПО імені П.Л.Шупіка, Київ

5. Поетапна реабілітація хворих, що перенесли інсульт: комплексне
санаторно-курортне лікування з застосуванням інфітатерапії (20 хв).
О.С.Іванюк,УкрНДІ медичної реабілітації та курортології, Одеса

6. Професійна дискусія.

16.10 – 17.50 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №3.

ІНСУЛЬТИ В ДИТЯЧОМУ ТА МОЛОДОМУ ВІЦІ. 

Модератори: С.К.Євтушенко, Г.П.Скоромець, Ю.А.Орлов

1. Патогенез и лечение инсультов у детей (20 хв).
Г.П.Скоромець, Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования, Россия 

2. Гетерогенні ішемічні інсульти у дітей:
класифікація, діагностика,лікування (20 хв).
С.К.Євтушенко, ДМУ, Донецьк 

3. Программа неврологического сопровождения школьников и комплексная
интерактивная первичная профилактикаа факторов риска инсульта
и сосудисто – мозговых заболеваний с социально возрастной
дифференцировкой (20 хв).
В.Б.Ласков, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Курский государственный университет
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию,
Россия 

4. Особливості церебральних геморагічних інсультів у дитячому віці (20 хв).
Ю.А.Орлов, М.Ю.Орлов, ДУ Інститут нейрохірургії ім. акад.А.П.Ромоданова

АМНУ, Київ

5. Професійна дискусія.
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ДРУГИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНГРЕС

4 ЛИСТОПАДА (четвер) БІЛИЙ ЗАЛ (балкон каб. №109)

10.30 – 11.30 ПРАКТИКУМ ДЛЯ ЛІКАРІВ "ШКАЛИ В КЛІНІЧНІЙ НЕВРОЛОГІЇ"

Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров'я США

(NIHSS) – National Institutes of Health Stroke Severity Scale (NIHSSS):

що слід враховувати при її використанні в клінічній практиці.

Ю.В.Фломін, ХМАПО 

Професійна дискусія.

11.40 – 13.30 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ №1.

СУЧАСНІ НЕЙРОХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

З СУДИННО-МОЗКОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.

Модератори: І.І.Кобза, О.С.Ніконенко, М.Є.Поліщук, Д.В.Щеглов

1. Сучасний стан діагностики та лікування стенозу сонних артерій (10 хв).
І.І.Кобза, Президент Асоціації судинних хірургів та ангіологів України, Львів

2. Хірургічна та ендоваскулярна профілактика інсульту (10 хв).
О.С.Ніконенко,А.В.Губка, ЗМАПО, Запоріжжя

3. Нейрохірургічні аспекти крововиливів у ЗЧЯ (10 хв).
М.Є.Поліщук, НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ 

4. Результати лікування  хворих із стенотичним ураженням сонних артерій:
5-річний досвід (10 хв).
І.Б.Коваленко, Белгородська обласна клінічна лікарня ім. Святителя Іосифа

5. Ендоваскулярні втручання в гострому періоді при розриві АА
та АВМ (10 хв).
Д.В.Щеглов, ДУ "НПЦЕНРХ АМНУ"

6. Результати роботи спеціалізованого інсультного центру в умовах лікарні
ШМД м. Львова (10 хв).
В.М.Шевага,А.М.Нетлюх, ЛНМУ ім. Данила Галицького

7. Стентування стенозів ВСА в ранньому періоді ішемічного інсульту (10 хв). 
М.Р.Костюк, ДУ "Інститут нейрохірургії
імені акад. А.П.Ромоданова АМНУ", Київ

8. Діагностика та лікування комбінованих уражень церебральних
та коронарних артерій (10 хв).
С.П.Григорук, Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечнікова

9. Радіохірургічне лікування судинних мальформацій головного мозку
Кіберножем (10 хв).
В.М.Бурик, Кібер клініка Спіженка, Київ

10. Професійна дискусія.
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я 5 ЛИСТОПАДА (п'ятниця) ЧЕРВОНИЙ ЗАЛ (3 поверх)

8.30 – 9.20 ЗІРКОВА ЛЕКЦІЯ "БІОМАРКЕРИ УРАЖЕННЯ МОЗКУ"
За підтримки компанії Здраво.
А.А. Скоромец, Санкт-Петербургский Государственный медицинский универ-
ситет им. И.П.Павлова

9.30 – 11.00 Превентивні стратегії в менеджменті інсульту. 

Модератори: М.Є.Поліщук, Д.Т.Карабаєв 

1. Профілактика інсульту – більше, ніж таблетки (20 хв).
Ю.В.Фломін, ХМАПО, Харків

2. Організація скринінгу ключових факторів ризику розвитку серцево-
судинних захворювань в умовах первинної медичної допомоги (20 хв).
Д.Т.Карабаєв,ТМО Лівобережне, Київ

3. Профілактичні робота спеціалістів інсультного центру. Презентація
проекту Публічна школа  для пацієнтів, що перенесли інсульт та їх родин
"Життя після інсульту" (20 хв). 
М.В.Гуляєва, МЦ "Універсальна клініка Оберіг"

4. Insult: Інформаційні ресурси для фахівців та населення (20 хв).
М.Білозеров, Інформаційний провайдер Меді

11.05 – 13.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №5.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ХВОРИХ

З СУДИННО-МОЗКОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.

Модератори: С.М.Лядов, Поліщук М.Є, І.З.Самосюк

1. Сучасні принципи медико-соціальної експертизи при мозковому інсульті
та організаційні аспекти нейрореабілітації в Україні (20 хв).
В.А.Голік,УДНДІ медіко-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровськ 

2. Реабилитация пациентов в острейшем периоде нарушений мозкового
кровообращения (20 хв).
И.В.Сидякина, ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр" Росздрава, Москва

3. Реабилитация после инсульта: междисциплинарный подход (20 хв).
О.В.Камаева, СПбГМА им. ак. И.П.Павлова, г. С.-Петербург

4. Нейрофункциональные предикторы прогноза восстановления и оценка
эффективности реабилитационных программ (20 хв).
К.В.Лядов, ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр" Росздрава, Москва

5. Роботизированные технологии в мультидисциплинарной реабилитации
пациентов с церебральным инсультом (20 хв).
В.Д.Даминов, Национальний медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова,
Москва

6. Современные технологи в нейрореабилитации (20 хв).
Т.В.Шаповаленко, ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр" Росздрава, Москва

7. Активно-пассивная механотерапия в в комплексной реабилитации
постинсультных больных (20 хв).
В.В.Диль, Высшая школа физической культуры и спорта,
кафедра реабилитологии и спортивной медицины, г. Кельн, Германия

8. Оцінювання якості життя хворих протягом року після перенесеного
ішемічного інсульту та чинники, що її визначають (20 хв).
Л.В.Пантелеєнко, Л.І.Соколова, НДМУ імені О.О.Богомольця 

13.30 Закриття конгресу.
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