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Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»

У рамках Конгресу
Напрям «Функціональна діагностика»

ДРУГА ШКОЛА З КЛІНІЧНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ
«Актуальні питання електроміографії (ЕМГ), сучасні методи неінвазивної стимуляції мозку»
Дата та час проведення:
27 квітня 2017 року, 09.30-16.30
Місце проведення:
Організатори:

Організаційний комітет:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №12
Відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Відділення функціональної діагностики з групою рентгенології
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
ГОЛОВА - Чеботарьова Л.Л., заслужений діяч науки та техніки України; завідувач відділу
нейрофізіології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Каманцев В.М. – д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділення клінічної
нейрофізіології Санкт-Петербурзького науково-дослідного психоневрологічного інституту ім.
В.М. Бехтерева, дійсний член Російської Академії Медико-технічних Наук, член Російської
Асоціації неврологів, член Міжнародної Федерації Клінічних нейрофізіології (IFCN).
Співголова - Гайко О.Г., д.мед.н., завідувач відділення функціональної діагностики з групою
рентгенології ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Відповідальний секретар - Ващенко В.В., к.мед.н., Юрченко М.В.

Спонсори:

9:30-10:00
10:00-10:10
10:10-11:40
11:40-12:10

РЕЄСТРАЦІЯ, КАВА-БРЕЙК

ПРОГРАМА*

Привітання, вступне слово професора Чеботарьової Л.Л. (Київ, Україна)
Трактування даних електронейроміографії: семіотика і топічна діагностика
професор Каманцев В.М. (Санкт-Петербург, Росія)
ЕНМГ-діагностика тунельних синдромів (д.мед.н. Гайко О.Г. (Київ, Україна)

12:10-12:30

Вплив температури шкірних покривів на показники ЕМГ (Белущенко Д.С. (Київ,Україна)

12:30-12:50

«Підводні камені» в клінічній та ЕНМГ-діагностиці поліневропатій
лікар-невролог, к.мед.н. Пономаренко Ю.В. (Київ, Україна)
ЕНМГ та хірургія периферичних нервів (лікар-нейрохірург, к.мед.н. Татарчук М.М.(Київ, Україна)

12:50-13:10
13:10-14:00
14:00-15:10

ФУРШЕТ

Круглий стіл «Обговорення актуальних питань ЕНМГ» (професор Каманцев В.М. (Санкт-Петергбург,
Росія)
Питання круглого столу:
1. Блок моторного проведення або технічна похибка в реєстрації М-відповіді
2. Диференціальна діагностика нейропатії ліктьового нерва в каналі Гійона і кубітальному каналі
3. Складнощі ЕМГ-діагностики первинно-м'язового ураження
4. Чи потрібна поверхнева ЕМГ в нейрофізіологічній діагностиці?

15:10-15:30

Розбір клінічних випадків д.мед.н. Третьякова А.І.(Київ, Україна)

15:30-15:40

Клініко-нейрофізіологічна оцінка стану периферичної нервової системи у дітей із спинномозковою килою
попереково-крижового відділу хребта
Мартинович М.Р. (м. Львів, Україна)
Майстер-клас д.мед.н. Третьякової А.І. на комп’ютерному електроміографі Нейро-МВП та магнітному
стимуляторі Нейро-МС компанії «Нейрософт», РФ
Стандартні методи дослідження пацієнтів на ЕНМГ-комплексі «М-Test» виробництва фірми
«DX-системи» (Україна)
Підполковник Сокирко Д.М., ЦКГ ГПС України (госпіталь прикордонних військ), Київ

15:40-16:30

Вручення сертифікатів!
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!

*У програмі можливі зміни та доповнення

