
 

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»  
 

Напрям «Медична реабілітація та фізична терапія 
 

У рамках Конгресу 
 

Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи медичної реабілітації в Україні» 
Дата та час проведення: 27 квітня 2017 року, 10.00-11.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №6 
Організатор: Українська Академія Реабілітації і здоров’я людини 

 

«Медична реабілітація. Технології та питання управління якістю» 
 

ПРОГРАМА* 
Дата та час проведення: 27 квітня 2017 року, 11.00-16.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «Київ Експо Плаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №6  

Організатори: 
ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства 
охорони здоров'я України» 
ГО «Українська Академія Реабілітації та Здоров'я Людини» 

 
Концепція реабілітаційної медицини 
Козявкін Володимир Ілліч, д.мед.н., професор та член-кореспондент НАМН України, генеральний директор Міжнародної клініки 
відновлювального лікування та Реабілітаційного центру «Еліта» 
Актуальні питання організації послідовної реабілітації: модель Польщі 
Валерій Жуков, доцент університету Казімєж Велькі, відділ фізичної культури, охорони здоров’я та туризму, м. Бидгощі, Польща 
Реабілітація як основна складова медичного туризму 
Бабова Ірина Костянтинівна, д.мед.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу медичної реабілітації ДУ «Український НДІ 
медичної реабілітації та курортології МОЗ»; Биков Ігор Геннадійович, директор ДУ «Український науково-практичний медичний 
центр неврології та реабілітації МОЗ» 
Впровадження систем управління якістю в реабілітаційній медицині: існуючий стан та перспективи 
Котуза Андрій Степанович, д.мед.н., професор, керівник центру науки, медичних інновацій та моніторингу клінічної лікарні 
«Феофанія» Державного управління справами 
Особливості підготовки локальних протоколів у реабілітаційних закладах. Маршрут пацієнта як складова ефективної 
роботи закладу (Гоженко Олена Анатоліївна, д.мед.н., професор кафедри фізичної реабілітації Міжнародного університету 
«Миколаївська Політехніка») 
Рання та послідовна реабілітація пацієнтів після протезування кінцівок 
Салеєва Антоніна Денисівна, к.тех.н., «Український НДІ протезування, протезостворення та відновлення працездатності» 

ПЕРЕРВА 
Комплексні програми медичної реабілітації пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату в умовах поліклініки 
Бучинський Сергій Нікодимович 
Технології транскраніальної стимуляції: сучасні можливості з позицій нейрофізіології 
Зубов Павло Геннадійович, к.мед.н, с.н.с., «Український НДІ медицини транспорту МОЗ», зав. лабораторії клінічної 
нейрофізіології, президент Української асоціації клінічних нейрофізіологів 
Нейрореабілітація тяжкопоранених бійців АТО — приклад державно-приватного партнерства, або Чому вдома і стіни 
лікують? (Кулик Олександр, к.мед.н., директор Науково-практичного центру нейрореабілітації «Нодус») 
Реабілітація після хірургічної реваскулярізації міокарда 
Колоденко Олена Володимирівна, к.мед.н., с.н.с., ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ», санаторій 
«Біла акація» 
Адаптивна кінезітерапія (Лукашевич Владислав Анатолійович, к.мед.н., доцент кафедри рефлексотерапії, «Білоруська медична 
академія післядипломної освіти») 
Можливості активаційних кінезіотерапевтичних методик в реабілітації із застосуванням SET 
Штанько Олександр Іванович, Український центр реабілітації спортсменів 
Сучасна малоінвазивна хірургія і рання післяопераційна реабілітація у хворих на сечокам'яну хворобу у Трускавці 
Деркач І.А., к.мед.н., Прийма О.Б., к.мед.н., Трускавецька міська лікарня, урологічне відділення 
Модель групової психотерапії в комплексній медичній реабілітації 
Гарюшкін Дмитро, с.н.с., «Український НДІ медицини транспорту МОЗ», лабораторія психофізіології 
Результативна модель реабілітації після інсульту в умовах мультидисциплінарного інсультного центру 
Гуляєва Марина Віталіївна, керівник науково-організаційного відділу МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», Інсультний центр 

 

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

*У програмі можливі зміни та доповнення 


