
 

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) 

  

 
Н а п р я м :  « В і й с ь к о в а  м е д и ц и н а »  

 

IV Науково-практична конференція  

«Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання 

медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню» 

 
Сучасні методи надання медичної допомоги при бойових ушкодженнях та медико-соціальна 

реабілітація учасників АТО 

 

Дата та час 

проведення: 
25 квітня, 10:00–14:00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал №11 

Організатори: 
Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут медицини праці 

імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України» 

 

ПРОГРАМА* 

 

Про постанову КМУ №1057 від 27.12.2017р. «Порядок психологічної реабілітації учасників 

АТО» 

Н. Федорович, заступник Міністра Мінсоцполітики 

Досвід комплексного підходу до лікування психотравми у учасників бойових дій 

К. Возницина, ДУ «ІМП ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» 

Роль оцінки стану слухової та вестибулярної систем у реабілітації військовослужбовців, які 

отримали акутравму в реальних бойових умовах 

Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Петрук Л.Г., ДУ «Отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка 

НАМН України» 

Нейрореабілітація як складова комплексного лікування при нейрохірургічній патології 

А. Гук, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України» 

Проблема зловживання психоактивними речовинами у осіб, що постраждали в результаті 

бойових дій   

А. Лисенко, КМНКЛ «Соціотерапія», ГО «Довгі літа» 

Заміщення кістково-суглобових дефектів після вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень 

Вирова О.Є., Корж М.О., Головіна Я.О., Скорик І.О., ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 

імені професора М.І. Ситенка НАМН України» 

Оцінка психофізіологічного статусу комбатантів при застосуванні об`ємного пневмопресінгу в 

процесі реабілітації 

Зайцев Д.В., Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю., ДУ «ІМП ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» 

Майстер-клас «Від травми до ресурсу» (шляхи знаходження внутрішнього та зовнішнього 

ресурсу при роботі з травмою) 

Л.Литвиненко, керівник Кризового Центру Інституту психології ім. Костюка НАМН України 

 

 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


