
 

Конгрес внесено до Реєстру МОЗ з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році 
 

Н а п р я м :  « М е д и ч н а  р е а б і л і т а ц і я   
і  ф і з и ч н а  т е р а п і я »  

 
Науково-практична конференція  

«Сучасні технології реабілітаційної медицини» 
Під патронатом  Комітета Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

 
Дата та час проведення: 26 квітня 2018 року, 10.00-18.00 

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

Організатори: 

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, ГО «Всеукраїнська 
асоціація фізіотерапевтів та курортологів», ДУ «Український науково-
практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України», ГО 
«Українська Академія реабілітації та здоров'я людини» 

 
ПРОГРАМА* 

 

10.00-10.10 
Вітальне слово до учасників конференції 
Сисоєнко Ірина Володимирівна, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань 
охорони здоров’я, народний депутат України, президент ВАФК 

10.10-10.20 

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів і курортологів – 20 років об’єднання науки та 
практики 
Биков Ігор Геннадійович, директор ДУ «Український науково-практичний медичний центр 
неврології та реабілітації МОЗ України», Голова правління ВАФК 
Перспективи розвитку та стратегії в майбутній діяльності ВАФК 
Бучинський Сергій Нікодимович, завідуючий відділенням відновлюючого лікування та 
фізіотерапії КНП КДЦ Шевченківського району м. Києва 

10.20-10.35 
Будуємо систему нейрореабілітації разом 
Бровченко Маріанна Станіславівна, к.м.н., зав. міським центром нейрореабілітації КМКЛ 
№18, Президент ГО «Асоціація нейрореабілітації» 

10.35-10.50 

Фізична і реабілітаційна медицина в Україні – реалії сьогодення 
Володимиров Олександр Аркадійович, проф., д.м.н., зав. каф. медичної реабілітації, 
фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені  П. Л. Шупика, головний лікар клінічного 
санаторію «Жовтень», Голова ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗИЧНОЇ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» 

10.50-11.05 

Сучасні напрямки реабілітації хворих, що перенесли ішемічний інсульт 
Шмакова Ірина Петрівна, д.м.н., проф., зав. каф. реабілітаційної медицини; Волянська В.С., 
к.м.н., Кафедра реабілітаційної медицини, Одеський національний медичний університет; 
Шаповалова Г.А., к.м.н., Кафедра реабілітаційної медицини, Одеський національний медичний 
університет 

11.05-11.20 

Результати ранньої реабілітації пацієнтів із інсультом в умовах спеціалізованого 
інсультного центру 
Гуляєва Марина Віталіївна, директор ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом», 
керівник  науково-організаційного відділу МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 

11.20-11.35 

Імобілізаційний синдром у хворих з тривалими посттравматичними розладами свідомості – 
«камінь спотикання» реабілітаційного маршруту 
Кулик Олександр Васильович, к.м.н., директор ТОВ «Науково-практичний центр 
нейрореабілітації «Нодус» 

11.35-11.50 
Сучасні методи нейромодуляціі в реабілітології 
Зубов Павло Геннадійович, к.м.н., зав. лабораторією клінічної нейрофізіології, с.н.с. ДП 
«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», Президент 



Української асоціації клінічних нейрофізіологів 

11.50-12.05 

«Реабілітація хворих з гострим та хронічним неспецифічним болем в спині з позицій 
доказової медицини»  
Васильєва-Лінецька Лариса Яківна, проф. каф. фізіотерапії, курортології та відновлювальної 
медицини «Харківська медична академія післядипломної освіти» 

12.05-12.20 

Організація комплексної реабілітації хворих після нейрохірургічних втручань: проблеми і 
перспективи в Україні 
Гук Андрій Петрович, к.м.н., зав. відд. ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії з групою 
ад’ювантних методів лікування. Координатор державного інвестиційного  проекту 
«Національний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі ДУ «Інституту нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» 

12.20-12.35 

Корекція вегетативних та астеноневротичних розладів у хворих з наслідками закритих 
черепно-мозкових травм методом програмованої сенсорної депривації 
Коршняк Володимир Олексійович, д.м.н., пров.н.с. відділу нейропсихокібернетики ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 

ПЕРЕРВА 
(12.35-13.00) 

13.00-14.00 
Нейрореабілітація в Ізраілі 
Юлій Трегер, MD, PhD, MHA, директор Відділення Реабілітації Медичного Університетського 
Центру Сорока; Беер Шева, Ізраїль, Голова Ревізійної Комісії Товариства Реабілітологів Ізраїля 

14.00-14.15 
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (Метод проф. Козявкіна) 
Лунь Галина Павлівна, к.м.н., заступник директора по лікувальній частині Реабілітаційного 
центру «Еліта» 

14.15-14.30 

Менеджмент мультидисциплінарного реабілітаційного процесу в спеціалізованому 
інсультному центрі клініки «Оберіг» 
Гуляєва Марина Віталіївна, директор ВОО «Українська асоціація боротьби з інсультом» 
керівник  науково-організаційного відділу МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» 

14.30-14.45 
Попереково-тазостегновий синдром. Холістичний підхід 
Кирдогло Гліб Костянтинович, к.м.н., головний лікар Центру кінезітерапії та реабілітації 
«Вища Ліга», Президент Української асоціації прикладної кінезіології 

14.45-15.00 
Диференційоване використання нейром’язової активації в програмах нейрореабілітації 
Гоженко Олена Анатоліївна, д.м.н., гол.н.с. лабораторії експериментальної та клінічної 
патології, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України» 

15.00-15.15 

Трансформація санаторно-курортних закладів в сучасні реабілітаційні комплекси на 
прикладі лікувально-оздоровчого комплексу «Біла акація» 
Колоденко Олена Володимирівна, к.м.н., с.н.с. Укр. НДІ «Медичної реабілітації та курортології 
МОЗ», санаторій «Біла акація» 

15.15-15.30 
Рання інкрементальна мобілізація в практиці роботи інсультного блоку 
Ворохта Юрій Миколайович, доц., к.м.н.; Храмцов Денис Миколайович, керівник інсультної 
служби клініки Одеського НМУ «Центр реконструктивної та відновлювальної медицини 

15.30-15.45 

Neurac – сучасний метод нейром’язевої активації в реабілітації. Норвежський досвід, 
інтегрований на базі медичного центру ZARTA 
Альошко Олена Віталіївна, керівник відділення реабілітації медичного центру ортопедії та 
реабілітації ZARTA 

15.45-16.00 Можливості клініки Медбуд у реабілітації неврологічних хворих або реабілітація від А до Я 
Смолій Наталія Олександрівна, керівник відділення нейрореабілітації клініки Медбуд 

16.00-16.15 Профілактика і реабілітація методами нейроенергетичної кінезіології 
Мальцев Максим Володимирович, Асоціація інтегративної кінезіології 

16.15-16.30 
Бломберг терапія в реабілітації 
Орех Анжела Евгеніївна, Щуцька Іванна Вікторівна, ведучі спеціалісти Асоціації 
інтегративної кінезіології 

16.30-17.00 Обговорення резолюції конференції. Вручення сертифікатів 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

Оргкомітет: Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів 
www.vafk.com 

eago@ukr.net 
 

http://vak.org.ua/
http://vak.org.ua/
mailto:eago@ukr.net

