Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII Міжнародного Медичного Конгресу «Впровадження
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів,
конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7)
Напрям: «Функціональна діагностика»

IV ШКОЛА З КЛІНІЧНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ
«Актуальні питання клінічної нейрофізіології. ЕЕГ діагностика пароксизмальних станів». «Викликані
потенціали»
Дата та час проведення:

27 квітня, 10:00-17:00

Місце проведення:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал №7
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», ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів»

Організатори:
Модератори:

Чеботарьова Л.Л., д.м.н., проф., Гайко О.Г., д.мед.н.
ПРОГРАМА*

Головуючі: Чеботарьова Л. Л., Мар’єнко Л. Б., Третьякова А. І.
Привітання, вступне слово зав. відділу нейрофізіології ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ» професора Чеботарьової Л.Л.
ЕЕГ в діагностиці пароксизмальних станів
Мар’єнко Л.Б., проф.
Кореляція між даними допплерографічної та ЕЕГ діагностики при деяких пароксизмальних станах
Калашніков В.Й., к.м.н.
Клініко-ультрасонографічне співставлення у хворих з вертебрально-базилярною недостатністю
Глоба М.В., д.м.н., Ващенко В.В., к.м.н., Сулій Л.М., к.м.н.
Назва докладу уточнюється
Жилінська Г.В., к.м.н.
Майстер-клас-школа ЕЕГ
1. Артефакти ЕЕГ
2. Вікові особливості ЕЕГ
3. Круглий стіл
4. В рамках круглого столу обговорення «Формування ЕЕГ заключення»
Харитонов В.І., зав. дит. відд. Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні №1 ім. акад. Павлова,
дійсний член Європейської академії епілептології (EUREPA) і Міжнародної асоціації дитячих неврологів (ICNA),
Погребняк А.Б., лікар МЦ «Лікарська практика»
13:10-13:40 – Перерва на обід
Міогенні вестибулярні викликані потенціали
Трінус К.Ф., д.м.н., професор приватного навчального закладу «Академія медицини та екології», професор
Вюрцбурзського університету в Німеччині, керівник «Лабораторії головокружіння» при ДП «Санаторій «Конча-Заспа»
Викликані потенціали в клінічній неврології: методи і показання, огляд літератури 2017
Погребняк А.Б., лікар МЦ «Лікарська практика»
Нейрофізіологічні дослідження в урології
Белущенко Д.С., гол. лікар МЦ «Лікарська практика»
Майстер-клас по викликаним потенціалам
Третьякова А.І., д.м.н., Сулій Л.М., к.м.н., Солонович О.С., к.м.н.
Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
*У програмі можливі зміни та доповнення

