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ОРГКОМІТЕТ
науковопрактичної конференції
«NEUROVINN–2021»
Голова Оргкомітету Професор М.Є. Поліщук,
Президент ГО
«Українська Асоціація боротьби з інсультом»,
д. мед. наук, професор, член кореспондент
НАМН України, НУОЗ імені П.Л. Шупика
Заступник голови Оргкомітету Професор А.Є. Дубенко,
д. мед. наук, провідний науковий співробітник
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України»,
Президент Української протиепілептичної ліги
Члени оргкомітету: Професор Т.А. Литовченко, д. мед. наук,
завідувачка кафедри неврології та дитячої неврології
ХМАПО
Доцент Д.В. Лебединець,
«Клінічна лікарня Феофанія» ДУС, м. Київ
Доцент Г.Є. Костюковська,
кафедра радіології ХМАПО
Доцент Ю.В. Фломін, завідувач інсультним центром
МЦ «Універсальна клініка “Оберіг”», Київ
Відповідальний секретар Д р М.В. Гуляєва,
оргкомітету виконавчий директор ГО
«Українська асоціація боротьби з інсультом»
ІНФОРМАЦІЯ
для учасників
Конференція внесена
до Реєстру з'їздів, конгресів,
семінарів та науково
практичних конференцій,
зареєстрований
в МОЗ України в 2021 році
(реєстраційний № 239):
Офіційний сайт заходу:
Місце проведення заходу:
Реєстрація учасників форуму:

Сертифікат учасника
надає 10 балів за системою БПР
згідно наказу МОЗ України № 446 від 22.02.2019.
Учасники отримують сертифікат за результатами
тестування.

WWW.UABI.ORG.UA
офіційний Youtube канал «Інсульт для фахівців».
в електронному вигляді з використання гугл документів.

Тестування для отримання Проводиться для зареєстрованих учасників
сертифікату: по закінченню включених в програму конференції
окремих форматів в електронному вигляді,
з використання гугл документів.
Контакти Оргкомітету: тел. 067 4655661, strokeinua@gmail.com
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10 червня 2021
(четвер)
14.00 Реєстрація учасників на сторінці трансляції
14.30 Відкриття конференції
Президент ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом»
проф. Поліщук М.Є.
14.30–15.30 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ
«Артеріальна гіпертензія та інсульт»
вебінар
Первинна профілактика інсульту: сучасні клінічні настанови.
Д!р Таїсія Гетьман,
ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»
Вторинна профілактика інсульту: сучасні підходи до лікування
артеріальної гіпертензії.
Д!р Юрій Фломін,
МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"»
15.30–16.00 Відповіді на запитання.
онлайн
16.00–16.15 Реєстрація учасників Школи тромболітичної терапії
на сторінці трансляції
16.15–20.00 ШКОЛА ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
вебінар
ПРИ ГОСТРОМУ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ.
Засідання 1
Основи коагулології, як наріжний камінь судинної неврології.
Д!р Дмитро Гуляєв,
Українська асоціація боротьби з інсультом.
(90 хв.)
Шкала тяжкості інсульту NIHSS. Застосування в клінічній практиці.
Д!р Юрій Фломін,
МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"».
(90 хв.)
19.00–20.00 Відповіді на запитання.
онлайн
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11 червня 2021
(п'ятниця)
13.45 Реєстрація учасників на сторінці трансляції
14.00–15.00 ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ
«Когнітивні розлади після інсульту»
вебінар
Когнітивні розлади у пацієнтів з інсультом.
Д!р Дмитро Лебединець,
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ
Когнітивна реабілітація у пацієнтів після інсульту.
Сучасні європейські настанови.
Д!р Віктор Холін,
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарева НАМН України»
ЛЕКЦІЇ ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА ПІДТРИМКИ КОМПАНІЇ «ТАКЕДА».
Дані лекціі не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони
здоров'я за системою БПР
15.00–15.15 Реєстрація учасників Школи тромболітичої терапії
на сторінці трансляції
15.15–19.15 ШКОЛА ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
ПРИ ГОСТРОМУ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ.
вебінар
Засідання 2
Візуалізація при гострому інсульту.
Критерії відбору пацієнтів для проведення тромболітичної терапії.
Д!р Ганна Костюковська,
Харківська національна академія післядипломної освіти.
(60 хв.)
Лікувальна тактика ведення періоду «вікна терапевтичних можливостей»
у хворих із ішемічним інсультом.
Д!р Юрій Фломін,
МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"».
(60 хв.)
Стандартні операційні процедури в організації допомоги пацієнтам
із гострим мозковим інсультом.
Д!р Марина Гуляєва,
МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"».
(60 хв.)
19.15–20.15 Відповіді на запитання.
онлайн
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12 червня 2021
(субота)
10.00 Реєстрація учасників на сторінці трансляції
10.00–11.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ
вебінар
«Вторинна профілактика інсульту у пацієнтів із фібриляцією
передсердь. Ескпертна оцінка сучасних клінічних настанов»
Діагностика фібриляції передсердь у вторинній профілактиці інсульту.
Д!р Катерина Антоненко, НМУ імені О.О. Богомольця
Поліпшення вторинної профілактики у пацієнтів з інсультом і ТІА.
Д!р Юрій Фломін, МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"»
11.00–12.00 ШКОЛА ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
вебінар
«Епілепсія та інсульт»
Загально клінічні, діагностичні та терапевтичні особливості пацієнтів
похилого віку на прикладі менеджменту хворих на епілепсію.
Професор Андрій Дубенко,
ДУ «Інститут неврології, психіатріїта наркології НАМН України»
Епілепсія та епілептичні напади у пацієнтів із цереброваскулярними
порушеннями.
Професор Тетяна Литовченко,
Харківська національна академія післядипломної освіти
12.00–12.30 Відповіді на запитання.
онлайн
13.00 Реєстрація учасників «Школи медсестринства» на сторінці трансляції
13.00–16.00 ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
«Компетенції медичного персоналу інсультного відділення». Модуль 1»
вебінар
13.00–13.30 Компетенції медичного персоналу інсультного відділення.
Скринінг ковтання практичні навички.
д!р Марина Гуляєва, логопед Юлія Защипась,
МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"»
13.30–14.30 Догляд та рекомендації по годуванню пацієнтів з порушенням ковтання.
д!р Марина Гуляєва, логопед Юлія Защипась,
МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"»
14.30–15.30 Менеджмент пролежнів: клінічний протокол для медичного персоналу.
Догляд за шкірою лежачого пацієнта.
д!р Марина Гуляєва, МЦ «Універсальна клініка "Оберіг"»
15.30–16.00 Відповіді на запитання.
онлайн
16.00 Закриття конференції.
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