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Програма  

    27 жовтня  (1 день четвер )  
14.45 Відкриття заходу (1-й день) Привітання до учасників конгресу   

 М.Є.Поліщук Президент Української асоціації боротьби з інсультом  

15.00-16.00 
вебінар 

Пленарне засідання №1 
Організація  допомоги пацієнтам з інсультом з інсультом в Україні: стратегічні питання 

Програма медичних гарантій  для пацієнтів з гострим мозковим інсультом: виклики воєнного часу.  

Н.Б.Гусак, Голова Національної служби здоров’я України. 
Екстрена медична допомога пацієнтам з інсультом в умовах воєнного часу.  
О.М.Данилюк, Керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг МОЗ України,  

 Модерація 

16.00-17.00 
вебінар 

Спільне засідання Європейської організації інсульту (ESO), Українського товариства інсультної медицини (УТІМ) , Української асоціації боротьби з інсультом 
(УАБІ). 

Організація надання допомоги при інсульті  в умовах  військового стану 
TF4UA -  проект підтримки лікарів  України  Європейською організацією інсульту. проф. Франческа Романа Пеццелла, Італія. 
Активності УТІМ в умовах  військового стану. П.В.Лебединець Українське товариство інсультної медицини.  
Діяльність УАБІ під час військового стану М.В.Гуляєва Українська асоціація боротьби з інсультом  

 Модерація 

17.00-18.00 
вебінар 

 

Спеціальна сесія  
Проект «Ініціатива Angels в Україні»* 

Модератор: проф. С.П.Московко, Національний координатор  в Україні 

18.00-19.00 
вебінар 

Спільне засідання  Асоціації радіологів Україні та Української асоціації боротьби з інсультом 

Стандарти нейровізуалізації при гострому ішемічного інсульті  
Мультимодальний та мультидисциплінарний підхід в нейровізуалізації інсульту: модний тренд чи зміна парадігми? Т.А.Ялинська, 

президент Асоціації радіологів України,  
Стандарти візуалізації при гострому  ішемічному інсульті. Г.Є. Костюковська, Харківська медична академія післядипломної освіти. 

 Модерація 

19.00-20.00 
Вебінар 

 

Сателітний симпозіум 
Нейропсихіатричні проблеми  пацієнтів після інсульту. 

     Депресивні розлади у пацієнтів після інсульту** Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 
Психічні порушення в постінсультному періоді** О.О Хаустова, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, 

кафедра медичної психології,  психосоматичної медицини та психотерапії 
 Модерація 

20.00-20.30 
 Вебінар 

Науковий семінар 
Діагностика та лікування венозного тромбоемболізму у пацієнтів з інсультом. 

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

 Завершення першого дня  конгресу 
 
 
 

28 жовтня 2022 (2-й день п'ятниця ) 
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11.15 Відкриття заходу (2-й день).  
 Модерація 

11.30-12.40 Зіркова сесія 
Гострий мозковий інсульт: гарячі теми. 

Останні досягнення у тромболітичній терапії при інсульті. Проф. Ендрю Демчак, Канада. 
Останні досягнення у нейроінтервенціях при інсульті. Проф. Дерк Крігер, ОАЕ. 

 Модерація 

12.45– 14.15 
Вебінар 

Онлайн  сесія 
 

Школа профілактики інсульту   

Вторинна профілактика інсульту: кардіоневрологічні аспекти 
Яке значення сучасної антикоагулянтної терапії у вторинній профілактиці інсульту? Т.В. Гетьман, ДУ « ННЦ «Інститут 
кардіології ім. М.Д.Стражеска».  
Фібриляція передсердь, інсульт та деменція. Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг». 

 Модерація 

14.20-15.00 Спеціальна сесія 
Найкращі практики в організації наданні допомоги при інсульті 

Програма допомоги при інсульті регіону Лаціо, Італія.  проф. Франческа Романа Пеццелла, Італія. 

15.00-16.00 
  вебінар 

 

Пленарне засідання №2 (сесія #1) 

Розбудова сучасної системи  допомоги при інсульті в Україні:  стратегічні питання 
Створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я в Україні. О. О.Яременко, Заступник Міністра МОЗ України.  
 Планування госпітальної мережі. В.А. Одринський,керівник напрямку надання послуг в охороні здоров’я проекту USAID, 
«Підтримка реформи охорони здоров’я». 

 Модерація 

16.00-17.30 
вебінар 

 

Пленарне засідання №2 (сесія #2) 

Ключові аспекти  спроможної Мережі допомоги пацієнтам з інсультом 
 Спільне засідання Української асоціації боротьби з інсультом та Українського товариства інсультної медицини. 

Принципи  роботи  мережі закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам з інсультом. Д.В.Лебединець, 
ДУ «Клінічна лікарня «Феофанія».  
Інсультний блок. Ю.В. Фломін,  МЦ «Універсальна клініка «Оберіг».  
Інсультний центр. М.Д.Тончев , КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфасовського». 

 Модерація 

17.30-19.00 
вебінар 

Пленарне засідання №2 (сесія #3) 

Організація надання допомоги пацієнтам з інсультом  на регіональному рівені 
Проблемні питання створення спроможної регіональної мережі надання допомоги при інсульті. 
Проф. С.П.Московко, ВНМУ ім. М.І.Пирогова. 
Особливості організація надання допомоги пацієнтам із інсультом в умовах інсультного блоку із  доступом до 
ендоваскулярних втручань. О.В.Білецька, Луцька міська клінічна лікарня.  
Реваскуляризація через 21 годину: per aspera ad astra.  Представлення клінічного випадку . 

 Ю.В.Фломін,  МЦ «Універсальна клініка Оберіг», .В.Конотопчик, ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії НАМН України», . М.М.Ковратко,  МЦ «Універсальна клініка «Оберіг». 
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19.00 – 20.00 
Вебінар 

 

Сателітний симпозіум 
Порушення свідомості: сучасні підходи до оцінювання та лікування 

Довготривалі порушення свідомості**.Ю.В. Фломін,  МЦ «Універсальна клініка «Оберіг».     
Практичні аспекти оцінки ступеню порушення свідомості: погляд анестезіолога**.  М.М.Пилипенко, Інституту нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України 

 Завершення  другого дня  конгресу 

29 жовтня 2022 ( 3й день субота) 
9.15 -  Відкриття заходу ( 3 й день) 

9.30 – 10.15 До Світового дня боротьби з інсультом 

Життя після інсульту: голос переможців 
М.В. Недвига, «Як МИ перемогли мій інсульт!»   

10.15- 11.15. До Світового дня боротьби з інсультом 
Первинна профілактика інсульту 

Первинна профілактика неінфекційних захворювань. А. Думчева, ВООЗ 
Як запобігти інсульту: гіполіпідемічна терапія. Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг». 

11.15-12.30 
Вебінар 

 

Реабілітація після інсульту  

Лікування спастичності: що заважає досягнути результату? 
Спастичність: як уникнути невдалого лікування. О.Л. Кушнеренко, МЦ «Добробут» 
Як впливає ботулінотерапія на результат реабілітації пацієнтів із спастичністю: кому, як , коли? 
М.Я. Романишин, Київська обласні клінічна лікарня №1 
Представлення клінічного випадку лікування пацієнта зі спастичністю. 
  Прокопович Є.В., Київська міська клінічна лікарня №6. 

12.30-13.30 
Вебінар 

 

Реабілітація після інсульту 
Запобігання  розвитку ускладнень  на етапах реабілітації  у  пацієнтів з інсультом  у пацієнтів із  порушенням 

ковтання: міждисциплінарний підхід. 
Нутритивні стратегії у пацієнтів із порушенням ковтання  М.В. Гуляєва, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 
Організація ентерального харчування у пацієнтів з інсультом в різні періоди відновлення. 
М.В. Гуляєва, Ю.П.Защипась,  МЦ «Універсальна клініка «Оберіг». 

13.30-14.30 
Вебінар 

Сателітний симпозіум  
Причини інсульту у молодому віці: шукайте і знайдете.    

Ю.В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка «Оберіг»  
Виявлення ХФ у молодих пацієнтів з інсультом.*** 

Н.В.Ольхович, НДСБ «Охматдит» МОЗ України.   
Діагностика спадкових  захворювань в Україні на прикладі хвороби Фабрі.*** 

14.30 Підсумки та закриття конгресу 

*Ініціатива Angels – це непромоційний проект у сфері охорониздоров'я компанії Берінгер Інгельхайм Інтернешнл ГмбХ для підтримки Європейської Інсультної Організації (ESO) та Міжнародної 
Інсультної Організації (WSO) в імплементації їх головної мети–покращити лікування інсульту по всьому світу. 
**  Доповідь за підтримки компанії «Асіно. 
***Лекція підготовлена за підтримки ТОВ «ТАКЕДА». Ці лекції не є підставою для отримання навчальних балів для медичних працівників. 


