
  «Академія інсульту  – 2021», 28-30 жовтня  2021 

Програма  
   Четвер  28 жовтня  (1 день)  

12. 15  Відкриття заходу (1-й день).  

12.30-13.00 
вебінар 

Зіркова лекція 
Діагностика та лікування лакунарних інсультів,професор Наталія Рост, США 

13.00-14.30 
  вебінар 

 

Школа профілактики інсульту  

Лікування фібриляці  передсердь з мето  поліп ення вторинно   профілактики інсульту та 
запобігання деменці . 

Модератори: К.В. Антоненко, НМУ ім. О.О.Богомольця, Т.В. Гетьман, ДУ « ННЦ «Інститут кардіології ім. 
М.Д.Стражеска»,Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», 

14.30-15.30 
вебінар 

Школа профілактики інсульту 

Лікування пацієнтів  з легким інсультом та ТІА 
Модератори: Л.А. Міщенко, ДУ « ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска», Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна 
клініка «Оберіг» 

15.30-16.45 
 

Пленарне засідання №1 

Розбудова сучасно  системи інсультно  допомоги в Укра ні 
Франческа Романа Пеццелла, Італія,  Д.О.Самофалов, Національна служба здоров’я України, О.М. Данилюк, 

Міністерство  охорони здоров’я  України 

16.45 – 17.00 перерва 

17.00-18.00 
 вебінар 

 

Школа профілактики інсульту  

Сучасні можливості профілактики інсульту 
Модератор: Ю.В.Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», спікери: М.М.Долженко, НУОЗ України імені П.Л. 
Шупика,    Д.В. Лебединець, ДУ «Клінічна лікарня «Феофанія» 

18.00-19.00 
 Вебінар 
 

Спеціальна сесія  

Лікування спастичності з використанням ботуліничного нейротоксину типу А: 
міждисциплінарний консенсус. 
Модератори: О.Л. Кушнеренко, МЦ «Добробут», О.С. Цуркаленко, Дніпровський державний медичний 
університет, М.Я. Романишин, Київська обласні клінічна лікарня №1. 

П’ятниця  29 жовтня 2021 

12.15 Відкриття заходу (2-й день). 

12.30 – 14.00 
вебінар 
 

 Школа профілактики інсульту  

Вторинна профілактика у пацієнтів із фібриляціє  передсердь: як змен ити ризик ускладнень 
Модератори: професор О.А.Коваль, Дніпровський державний медичний університет, Ю.В.Фломін, МЦ 
«Універсальна клініка «Оберіг», Д.В.Лебединець, ДУ  « Клінічна лікарні «Феофанія» 

14.00-15.00 
  вебінар 
 

Спільне пленарне засідання Укра нсько  асоціаці  боротьби з інсультом  та Укра нсько  асоціаці  
фізично  терапі  

Питання організаці  надання реабілітаційних послуг у стаціонарі 
Модератори: М.Я. Романишин (УАФТ), М.В. Гуляєва (УАБІ) 

15.00-16.00 
  вебінар 
 

Пленарне засідання №2 
План дій боротьби з інсультом в Укра ні. 
Модератор: проф. М.Є. Поліщук, президент ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом», М.В.Гуляєва, ГО 
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«Українська асоціація боротьби з інсультом», Ю.В.Фломін , МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», 
Д.В.Лебединець, ДУ «Клінічна лікарня «Феофанія» 

16.00-17.30 
Вебінар 
Онлайн  сесія 

Школа профілактики інсульту 
Профілактика інсульту у пацієнтів з ФП: нові можливості медикаментозного лікування. 
Модератори: О.М. Романова  ДУ « ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска»,  
Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 

17.30-18.00 
 вебінар 

Науковий семінар 
 Рідкісні причини інсульту.  Ю.В.Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», 

18.00 – 19.00 
вебінар 

Науковий симпозіум 
Актуальні проблеми неврологі . 
Модератори  проф. М.М. Орос, Ужгородський національний університет, проф. С.Г.Бурчинський, Інститут 
геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України 

Субота 30 жовтня 2021 

9.00 Відкриття заходу (3-й день). 

9.00-9.30 
вебінар 

 

Науковий семінар 
Ліпідзнижу ча терапія у пацієнтів після інсульту. 
Ю.В.Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг». 

9.30-10.30 
Вебінар 

 

Школа нутриціологі    
Особливості  нутритивно  підтримки у пацієнтів  з інсультом 
М.В. Гуляєва , МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 

10.30-11.30 
Вебінар 

 

                            Спеціалізований захід для лікарів - радіологів 
Нейровізуалізація у найгострі ому періоді і емічного інсульту  
  Г.Є. Костюковська, Харківська  медична академія післядипломної освіти 

11.30-14.30 
Вебінар 

 
 

Друга Школа тромболітично  терапі  при гострому і емічному інсульті.  
Основи коагулологі  – наріжний камінь судинно  неврологі . (90 хв.) 
Д.В. Гуляєв., ГО «Українська асоціація  боротьби з інсультом» 
Шкала тяжкості інсульту NIHSS. Застосування в клінічній практиці. (90 хв.) 
Ю.В. Фломін, МЦ « Універсальна клініка «Оберіг». 

14.30- 17.30 
Вебінар 

 
 

 

Друга Школа тромболітично  терапі  при гострому і емічному інсульті 
Візуалізація при гострому інсульту. Критері  відбору пацієнтів для проведення тромболітично  терапі . 
(60 хв.) 
Г.Є. Костюковська,  Харківська національна академія післядипломної освіти  
Лікувальна тактика ведення періоду «вікна терапевтичних можливостей» у хворих із і емічним 
інсультом. (60 хв.) 
Ю.В. Фломін, МЦ « Універсальна клініка «Оберіг  
Стандартизація та підвищення якості допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом. (60 хв.) 
М.В. Гуляєва, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг».  

17.30-18.30 
Онлайн  сесія 

Онлайн зустріч та відповіді на запитання учасників  коли Тромболізису. Тестування. 

18.30 Закриття конференці  

 

https://geront.kiev.ua/structure.htm
https://geront.kiev.ua/structure.htm

