
 
 

Науково-практична програма Міжнародного медичного форуму ґрунтується на V ювілейному Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», який внесений в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться в 2016 році», затверджений НАМН та МОЗ України (№3, с.8 розділ «Конгреси»), що є підставою для відрядження 

 

У РАМКАХ ФОРУМУ  
 

Cемінар «СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ  
НЕВРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ» 

Майстер-клас «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИХ 
НЕВРОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ» 

 

Дата та час проведення: 20 квітня, 15.30-18.00 

Організатор: 
Кафедра неврології №2 Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика 

Місце проведення: 
Конференц-зал № 14, павільйон №3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 

 

ПРОГРАМА* 
 

Тема: Сучасні аспекти диференційної діагностики в неврологічній практиці 
Доповідач: професор, д.мед.н. Ткаченко О.В., зав. кафедрою неврології №2 НМАПО ім. П. Л. Шупика 

Тема: Своєчасна діагностика і лікування розсіяного склерозу на різних етапах надання медичної 
допомоги (до обговорення уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги) 
Доповідач: професор, д.мед.н. Соколова Л.І. зав. кафедрою неврології Національного медичного 
університету імені О.О.Богомольця 

Тема: Вік, інсульт, деменція 
Доповідач: професор, д.мед.н. Шкробот С.І.  зав. кафедрою неврології, психіатрії, наркології та 
медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського 

Тема: Особливості перебігу та сучасні підходи до діагностики полінейропатій, які пов'язані з 
патологією ендокринних органів 
Доповідач: доцент, к.мед.н. Оржешковський В.В., доцент кафедри неврології №2 НМАПО ім. П. Л. 
Шупика 

Тема: Клініко-неврологічні синдроми в діагностиці лаймбореліозу 
Доповідач: доцент, к.мед.н. Новікова О.В., доцент кафедри неврології №2 НМАПО ім. П. Л. Шупика 

Тема: Початкові прояви хронічної ішемії мозку 
Доповідач: к.мед.н. Тріщинська М.А., доцент кафедри неврології №1 НМАПО ім. П. Л. Шупика 

МАЙСТЕР-КЛАС: Клініко-лабораторна діагностика паранеопластичних неврологічних синдромів 
Проводять: професор, д.мед.н. Ткаченко О.В., зав. кафедрою неврології №2 НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
доцент, к.мед.н. Цьоха І.О., доцент кафедри неврології №2 НМАПО ім. П. Л. Шупика  

 
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


