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ДЕСЯТИЙ НАУКОВО�ОСВІТНІЙ ФОРУМ "АКАДЕМІЯ ІНСУЛЬТУ"

28–30 жовтня 2021 року

Інформація для учасників

Конференція внесена до Реєстру
з'їздів, конгресів, семінарів та
науково-практичних конференцій,

зареєстрований в МОЗ України

в 2021 році (реєстраційний № 239).

Сертифікат учасника надає 10 балів за системою

БПР згідно наказу МОЗ України № 446 від 22.02.2019.

Офіційний сайт заходу: WWW.UABI.ORG.UA

Місце проведення заходу: освітній канал організатора конференції

«Інсульт для фахівців» на платформі Youtube

за посиланням https://www.youtube.com/

channel/UCCrOQTAzKBefUyJbz08�5Zg/videos

Реєстрація учасників форуму: в електронному вигляді на сайті www.uabi.org.ua

Контакти Оргкомітету: тел. (067) 465�56�61, strokeinua@gmail.com
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28 ЖОВТНЯ, четвер

12.15 Відкриття заходу (1-й день)

12.30–13.00 ЗІРКОВА ЛЕКЦІЯ.

Діагностика та лікування лакунарних інсультів

професор Наталія Рост,

США

13.00–14.30 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ.

Лікування фібриляції передсердь з метою поліпшення вторинної

профілактики інсульту та запобігання деменції

Проблеми діагностики фібриляції передсердь та призначення ПОАК:
погляд кардіолога.
Т.В. Гетьман,

ДУ "ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска"

Лікування фібриляції передсердь – важливий елемент профілактики
деменції.
К.В. Антоненко,

НМУ ім. О.О. Богомольця

Як ми можемо поліпшити вторинну профілактику інсульту
у пацієнтів з ФП.
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

14.30–15.30 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ.

Лікування пацієнтів з легким інсультом та ТІА

Контроль факторів ризику – реальна можливість допомогти пацієнту
уникнути повторної події після інсульту або ТІА.
Л.А. Міщенко,

ДУ "ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска"

ТІА та легкий інсульт: як уникнути тяжких наслідків.
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

вебінар

вебінар

вебінар
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15.30–16.45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1.

Розбудова сучасної системи інсультної допомоги в Україні

План дій боротьби з інсультом в Європі: етапи реалізації.
д2р Франческа Романа Пеццелла,

Європейська організація інсульту, Співголова Керівного комітету

з імплементації Європейського плану дій з інсульту, експерт ВООЗ

з питань інсульту, Італія

Медична допомога при інсульті за програмою медичних гарантій.
Д.О. Самофалов,

т.в.о. голови Національної служби здоров'я України

Екстрена медична допомога пацієнтам з гострим мозковим інсультом.
Маршрути, аеромедична евакуація.
О.М. Данилюк,

Керівник експертної групи з питань екстреної медичної допомоги

Директорату медичних послуг МОЗ України

16.45–17.00 Перерва.

17.00–18.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ.

Сучасні можливості профілактики інсульту

Ключові моменти при підборі антикоагулянтної терапії пацієнту
з нФП похилого віку.
М.М. Долженко,

НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Когнітивні розлади у кардіологічних хворих похилого віку з неклапанною
фібриляцією передсердь.
Д.В. Лебединець,

ДУ "Клінічна лікарня "Феофанія".

За наукової та фінансової підтримки компанії Байєр та не є підставою

для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку

фахівців у сфері охорони здоров'я

28 жовтня 2021 року

вебінар
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18.00–19.00 СПЕЦІАЛЬНА СЕСІЯ.

Лікування спастичності з використанням ботуліничного

нейротоксину типу А: міждисциплінарний консенсус

Роль ботулінотерапії в лікуванні спастичності.
Проблема в світі та в Україні.
О.С. Цуркаленко,

Дніпровський державний медичний університет

Індивідуальний підхід при виборі стратегії ботулінотерапії.
О.Л. Кушнеренко,

МЦ "Добробут"

Фізична терапія в лікуванні спастичності.
Оцінювання. Постановка цілей.
М.Я. Романишин,

старший фізичний терапевт

КМП КОР "Київська обласні клінічна лікарня"

вебінар
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29 ЖОВТНЯ, п'ятниця

12.15 Відкриття заходу (2-й день)

12.30–14.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ.

Вторинна профілактика у пацієнтів із фібриляцією передсердь:

як зменшити ризик ускладнень

Наукове обґрунтування використання двох повноцінно вивчених доз
дабігатрану у пацієнтів із фібриляцією передсердь з метою профілактики
інсульту: погляд кардіолога.
професор О.А. Коваль,

Дніпровський державний медичний університет

Як знизити ризик геморагічних ускладнень у пацієнтів з ФП?
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

Зниження тромбоемболічних ризиків і ризику смерті у пацієнтів
із фібриляцією передсердь.
Д.В. Лебединець,

ДУ "Клінічна лікарні "Феофанія"

14.00–15.00 Спільне пленарне засідання Української асоціації боротьби

з інсультом та Української асоціації фізичної терапії.

Організація медичної реабілітаційної допомоги пацієнтам

з інсультом в стаціонарі

Організація структури управління медичною реабілітацією при гострому
інсульту в умовах стаціонару.
В.С. Талалаєв,

фізичний терапевт КМП КОР "Київська обласні клінічна лікарня"

Медична реабілітація при гострому інсульті в стаціонарі.
М.Я. Романишин,

старший фізичний терапевт

КМП КОР "Київська обласні клінічна лікарня"

29 жовтня 2021 року

вебінар

вебінар
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15.00–16.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2.

Стратегічні питання в боротьбі з інсультом в Україні

Спільними зусиллями долаємо інсульт в Україні.
М.В. Гуляєва,

ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

Діяльність РГ для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби
з інсультом.
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг", член Правління ГО "УАБІ"

Оновлення стандартів надання допомоги при інсульті:
результати та перспективи.
Д.В. Лебединець,

ДУ "Клінічна лікарня "Феофанія", член Правління ГО "УАБІ"

16.00–17.00 ШКОЛА ПРОФІЛАКТИКИ ІНСУЛЬТУ.

Профілактика інсульту у пацієнтів з ФП:

нові можливості медикаментозного лікування

У боротьбі з кардіоемболічним інсультом з'явився четвертий мушкетер:
що ми про нього знаємо.
О.М. Романова,

ДУ "ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска"

Нові можливості запобігти інсульту у пацієнтів з ФП.
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

17.00–17.30 Онлайн сесія відповідей
на запитання учасників засідання.

17.30–18.00 НАУКОВИЙ СЕМІНАР.

Рідкісні причини інсульту

Інсульт та хвороба Фабрі.
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг".

Лекція підготовлена за підтримки копанії "Такеда" та не є підставою

для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку

фахівців у сфері охорони здоров'я

вебінар

вебінар

вебінар

Онлайн
сесія
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18.00–19.00 НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ.

Актуальні проблеми неврології

Результати роздумів Бінсвангера.
проф. М.М. Орос,

Ужгородський національний університет

Комбінована нейропротекція в ангіоневрології:
поліпрагмазія чи мультимодальна стратегія?
С.Г. Бурчинський,

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України

29 жовтня 2021 року

вебінар
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30 ЖОВТНЯ, субота

9.00 Відкриття заходу (3-й день)

9.00–9.30 НАУКОВИЙ СЕМІНАР.

Ліпідзнижуюча терапія у пацієнтів після інсульту

Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

9.30–10.30 НАУКОВИЙ СЕМІНАР.

Нутрітивна підтримка пацієнтів з інсультом

М.В. Гуляєва,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

10.30–11.30 СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕССІЯ.

Найгостріший період мозкового інсульту:

нейрорадіологічний тріаж

Г.Є. Костюковська,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

кафедра ультразвукової та функціональної діагностики,

К.М. Моралес,

КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня",

С.Л. Костюковський,

КНП "Міська клінічна лікарня №7" ХМР

ШКОЛА ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

ПРИ ГОСТРОМУ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ

11.30–13.00 Основи коагулології – наскрізний камінь судинної неврології.
Д.В. Гуляєв,

ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"

13.00–14.30 Шкала тяжкості інсульту NIHSS.
Застосування в клінічній практиці. 
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

вебінар

вебінар

вебінар

вебінар

вебінар
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14.30–15.30 Візуалізація при гострому інсульту.
Критерії відбору пацієнтів для проведення тромболітичної терапії.
Г.Є. Костюковська,

Харківська національна академія післядипломної освіти

15.30–16.30 Лікувальна тактика ведення періоду "вікна терапевтичних можливостей"
у пацієнтів із ішемічним інсультом.
Ю.В. Фломін,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг

16.30–17.30 Стандартизація та підвищення якості допомоги пацієнтам
із гострим мозковим інсультом.
М.В. Гуляєва,

МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"

17.30–18.30 Онлайн зустріч та відповіді
на запитання учасників школи Тромболізису.
Інформація по тестуванню

та отриманню сертифікату

18.30 Закриття конференції

30 жовтня 2021 року

вебінар

вебінар

вебінар

Онлайн
сесія
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