
Звіт 

про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти клінічної неврології» 

(м. Івано-Франківськ ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 28 лютого - 2 березня 2019 року) 

 

28 лютого - 2 березня 2019 року в Івано-Франківській області (м. Яремче, 

готельно-оздоровчий комплекс «Карпатські зорі») проводилась науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології», 

присвячена в своїй більшості тематиці диференціальної діагностики захворювань 

нервової системи, презентації клінічних випадків. Представлення результатів 

власних досліджень, їх обговорення, дискусія між провідними фаховими 

науковцями сприяло отриманню консенсусу з ключових спірних питань, 

збагаченню новими ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці. 

Обговорення актуальних проблем неврології здійснювалось сумісно провідними 

вченими і практикуючими лікарями, що сприяє підвищенню кваліфікації лікарів і 

активному втіленню найновіших методичних підходів, систем лікування і 

профілактики в практичну охорону здоров'я.  

Конференція проведена кафедрою неврології та нейрохірургії ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (завідувач – професор Гриб 

В.А.). Програму конференції склали 3 наукових семінари, 2 науково-практичних 

семінари з інтерактивним супроводом (система голосування), 1 симпозіум, 

присвячений  перспективі розбудови інсультної служби в Україні у 2019 р. та 

ключовим питанням прийняття рішення в найгострішому періоді інсульту за 

сприяння проекту «Angels» в Україні (ведуча ініціативи – к.мед.н. Вадзюк Ю.С. (м. 

Тернопіль). Також був проведений практикум за структурою контроверсії (голова 

питання – професор Негрич Т.І., «за» - д.мед.н., доцент Насонова Т.І., «проти» - 

професор Гриб В.А.) за темою «Дисциркуляторна енцефалопатія -неврологічний 

діагноз?».  

Серед іноземних науковців на конференції представляла свою доповідь 

професор факультету медицини Ягеллонського (Краківського) университету 

Джоана Перу, яка представила наукову роботу з питання генетики 

внутрішньомозкової аневризми з формуванням прогнозу щодо її розриву і 

виникнення субарахноїдального крововиливу. Професор Смоланка В.І., ректор 

Ужгородського університету, нейрохірург за фахом, використовуючи дані, 

представлені Джоаною Перу, презентував нові можливості лікування артеріальних 

внутрішньомозкових аневризм, клінічні випадки з бази Закарпатського центру 

неврології та нейрохірургії.  

Тему судинних захворювань нервової системи у першому науковому семінарі 

розпочала член-кореспондент НАМН України, завідувач відділом судинної 

патології головного мозку Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН 

України, професор Кузнецова С.М. з доповіді основ профілактики церебро-

васкулярних захворювань «Мозок – мішень артеріальної гіпертензії», професор 

Міщенко Т.С. (завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) доповіла про 

досягнення сьогодення в лікуванні ішемічного інсульту в світі, представила 



лікарям-неврологам основні принципи менеджменту інсульту за даними гайдлайну 

асоціації інсульту (AHA/ASA) 2018 р.  

Продовжуючи тему нових опцій терапії мозкової катастрофи, професор Московко 

С.П. (завідувач кафедри нервових хвороб) поділився досвідом застосування 

препарату едаравон, який внесений до протоколу лікування інфаркту мозку в 

Японії, в клініці Вінницького  національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова. Інші доповіді, які стосувалися проблемі гострої церебральної 

недостатності, веденню хворих з гострим інсультом на фоні соматичної патології, 

а також проблемі профілактики інсульту щодо статинотерапії, були представлені 

професором Дзяк Л.А. (завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії 

факультету післядипломної освіти ДМА, член-кор. НАМН України), професором 

Гриб В.А., доцентом Московко Г.С. (завідувач кафедри неврології та нейрохірургії 

факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова). Сучасні можливості і перспективи інтенсивної 

терапії хворих з гострим ішемічним інсультом в Україні презентовані професором 

Чернієм В.І. (науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини 

ДУС). 

Тема «Головний біль» із секції Неврологічного дайджесту була представлена 

професором Пулик О.Р. (завідувач кафедри нейрореабілітації із курсами медичної 

психології, пульмонології та фтизіатрії Ужгородського національного 

університету), професором Пітик М.І. (кафедра неврології та нейрохірургії 

ІФНМУ) та д.мед.н., доцентом Насоновою Т.І., що окреслилося у доповідях про 

головний біль у дітей, у пацієнтів похилого віку та у вагітних і породіль. 

Тематику хронічного болю в практиці невролога висвітлили професори 

медичних університетів зі всіх куточків України: Києва, Ужгорода, Харкова, Івано-

Франківська.  

В рамках даного заходу прозвучали доповіді з актуальної неврологічної 

тематики, які стосуються аутоімунних захворювань, а саме розсіяного склерозу 

(завідувач кафедри неврології ЛНМУ імені Данила Галицького, професор Негрич 

Т.І.), оптикомієліту Девіка та міастенії (завідувач відділення неврології №1 

Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова Пашковський В.І.), 

нейробореліозу (заідувач кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ, професор 

Гриб В.А.). 

Третій день роботи конференції завершився презентацією клінічних 

випадків, представлені доцентом кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ 

Геник С.І. та завідувачем відділення неврології №1 Дніпропетровської обласної 

клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова Пашковським В.І. з подальшим їх обговоренням 

професорами і практичними лікарями. 

Наукові публікації у вигляді 17 статей представлені в науковому виданні 

«Прикарпатський вісник НТШ «Пульс» - 2019. – 7 (58), який входить до переліку 

наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 

року, науки – медичні). 

Зареєстровано 145 учасника конференції, серед яких 120 – практичні лікарі,  

11 - асистентів та доцентів фахових кафедр медичних університетів та академій 

України, 1 – професор університетської клініки (м. Краків, Польща), 

15 – професорів (Україна), з яких: 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – 1; 



Дніпропетровська медична академія післядипломної освіти – 1; 

ДНУ «НПЦ» ПКМ ДУС – 1; 

Івано-Франківського національного медичного університету – 2;  

Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України – 2; 

Інститут неврології, психіатрії та  наркології НАМН України  - 1; 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – 1;  

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – 1; 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

– 1;  

Ужгородського національного університету – 3; 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 1; 

 

 

В роботі конференції приймали участь практичні лікарі-неврологи з 

наступних областей України:  

- Вінницької – 4  

- Волинської – 3  

- Дніпропетровської – 4 

- Житомирської – 2 

- Закарпатської – 3 

- Запорізької – 3 

- Івано-Франківської – 38 

- Київської – 15 

- Кропивницька – 2 

- Львівської – 10 

- Миколаївська - 2 

- Одеської – 2  

- Рівненської – 8 

- Сумської – 1  

- Тернопільської – 6  

- Харківської – 2  

- Хмельницької - 4 

- Черкаської – 1 

- Чернівецької – 8 

Резолюція конференції: 

• Враховуючи подовження роботи проекту «Ініціатива Angels» до 2020 

року, продовжити впровадження основних засад проекту для надання необхідної 

підтримки в організації інсультних центрів та підтримання європейських 

стандартів, де створено необхідний набір інструментів, які допоможуть 

на кожному етапі роботи з хворими на інсульт, а спеціалізована робоча група 

«Ініціативи Angels» надасть підтримку в реалізації програми, спираючись на наказ 

МОЗ України №1881 від 19 жовтня 2018р. щодо госпіталізації пацієнтів з інсультом 

(відповідальні - професор Московко С.П., завідувач кафедри нервових хвороб ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова) 

• Запровадити діагностичну тактику ведення хворого з підозрою на 

нейробореліоз, враховуючи наявні в Україні можливості лабораторної діагностики 



(Пашковcький В.І., завідувач відділення неврології № 1 Дніпропетровської ОКЛ ім. 

І.І. Мечникова) 

• Впровадити алгоритми диференційної діагностики хронічного болю в 

неврологічній практиці та відповідного лікування за даними основних гайдлайнів 

(SIGN, NICE) шляхом видання методичних рекомендацій (відповідальний - 

професор Гриб В.А .завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ) 

• Чергову конференцію провести у вигляді відповідей (наукового 

відгуку) на практичні запитання загалу неврологів України для вирішення їх 

поточних проблем.  

 

 

Проректор з наукової роботи                                              І.П. Вакалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


