
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII 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 2019 році»  

 

 
 

Науково-практична конференція  

«Нейрореабілітація і нейропластичність» 

Під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

 

Дата та час проведення: 17 квітня 2019, 10.00–18.00 

Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 12 

Організатори: 
ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ 

України»; ГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів» 

 

ПРОГРАМА* 

 

10.00-10.30 Вітальне слово до учасників конференції 

Сисоєнко Ірина Володимирівна, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України, президент Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів і 

курортологів 

10.30-10.50 Фізична терапія після інсульту в домашніх умовах, як невід'ємна складова відновного процесу: 

реалії, перспективи, можливості 

Магась Володимир Олегович, фізичний терапевт, викладач кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України 

10.50-11.20 Кінезіологічні показники діагностики та інформативні кінезіологічні критерії ефективності 

нейрореабілітації в динаміці відновлення свідомості після тяжкої ЧМТ у пацієнтів з 

неусвідомленою руховою активністю 

Кулик Олександр Васильович, к.м.н., директор ТОВ «Науково-практичний центр нейрореабілітації 

«Нодус» 

11.20-11.40 Порівняльний аналіз ефективності tDCS, tRNS та tACS нейромодуляції кори головного мозку 

Крилов Євген Миколайович, керівник проекту Медичний центр неврології та нейрореабілітації 

«Нейра», м. Одеса, Президент «Українська асоціація нейромодуляції» 

11.40-12.10 Лікування постінсультних хворих і дітей із затримкою мови методом остеотерапіі і остеопатії 

Влад Турчак, керівник школи-клініки остеопатії та масажу «ЕФЛОРАН», Рамат-Ган, Ізраіль, 

викладач вищої категорії Асоціації Лікувального масажу Ізраіля 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%9E%D0%97-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/212346735856248?eid=ARBxV6Mrhk3KvKrB_QFlAAJOFPrgtFi6FOZdOUeYCFfFQkvdZfHxrLAr9RjGPthUbJ6uUVJ84qFtRa-u&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000972143187&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9C%D0%9E%D0%97-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/212346735856248?eid=ARBxV6Mrhk3KvKrB_QFlAAJOFPrgtFi6FOZdOUeYCFfFQkvdZfHxrLAr9RjGPthUbJ6uUVJ84qFtRa-u&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000972143187&fref=tag


12.10-12.30 Сучасні технології апаратної фізіотерапії в нейрореабілітації 

Бучинський Сергій Нікодимович, зав. відд. відновлюючого лікування та фізіотерапії КНП КДЦ 

Шевченківського району м. Києва; Гоженко Олена Анатоліївна, д.м.н., проф., головн.н.с. 

лабораторії експериментальної та клінічної патології, ДП «Український науково-дослідний 

інститут медицини транспорту МОЗ України» 

Гоженко Олена Анатоліївна,д.м.н., проф., головний науковий співробітник лабораторії 

експериментальної та клінічної патології, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини 

транспорту МОЗ України»                             

12.30-13.00 Особливості реабілітації пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт в ранньому та пізньому 

відновному періоді захворювання (на підставі досвіду Реабілітаційного центру «СОСНІИ») 

Кузнєцов Дмитро Анатолійович, к.м.н., головний лікар ТОВ «Реабілітаційний центр «СОСНИ», 

лікар-невропатолог 

13.00-13.30 Принципи та методи відновного впливу на порушення нейрогуморальної регуляції у осіб з 

високим рівнем психоемоційного навантаження 

Горша Оксана Вікторівна, д.м.н., проф. каф. фізичної та медичної реабілітації, зав. клінічного 

відділу медичної реабілітації ДП «Український науково-дослідний інститут медицини і транспорту 

МОЗ України» 

13.30-14.00 Перерва 

14.00-14.30 Реабілітація в гострому періоді інсульту. Функціональне відновлення 

Храмцов Денис Миколайович, к.м.н., керівник інсультної служби клініки Одеського національного 

медичного університету «Центр реконструктивної та відновлювальної медицини» 

14.30-15.00 Чому Neurac? ЧомуRedcord? Нейро-м’язове перенавчання – новий етап в реабілітації 

Альошко Олена Віталіївна, керівник відділення реабілітації медичного центру ортопедії та 

реабілітації ZARTA 

15.00-15.30 Реабілітація постінсультних хворих після виписки зі стаціонару. Метаболічна підтримка 

Ворохта Юрій Миколайович, доцент, к.м.н., лікар-невропатолог 

15.30-16.00 Важливі складові якісної допомоги у пацієнтів із спастичністю 

Гуляєва Марина Віталіївна, директор ВОО «Українська асоціація боротьби з інсультом», керівник 

науково-організаційного відділу МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 

16.00-16.30 Новини Міського центру нейрореабілітації 

Бровченко Маріанна Станіславівна, к.м.н.. зав. міським центром нейрореабілітації Київської 

міської клінічної лікарні № 18, Президент ГО «Асоціація нейрореабілітації» 

16.30-17.00 Нейрореабілітація в Україні: орієнтир на кращі світові практики 

Гук Андрій Петрович, к.м.н., ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 

України» 

17.00-17.30 Використання техніки PNF для відновлення рухової активності у хворих з ураженням 

головного мозку після інсульту 

Штанько Олександр Іванович, інструктор PNF, викладач відділення післядипломної освіти 

Харківського обласного медичного коледжу 

17.30-17.45 Обговорення резолюції конференції 

Вручення сертифікатів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


