
Звіт 

про проведення науково-практичної конференції  

«Сучасні аспекти клінічної неврології» 

(м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний 

медичний університет, 15-16 березня 2021 року) 
в дистанційному режимі 

 

15-16 березня  2016 року кафедрою неврології та нейрохірургії Івано-

Франківського національного медичного університету проводилась науково-

практична конференція «Сучасні аспекти клінічної неврології». У зв'язку з 

введенням КМУ обмежувальних заходів щодо розповсюдження COVID-19, захід 

був проведений в online форматі (платформа You tube) відповідно до проекту 

Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021р. 

Конференція присвячена обговоренню ефективних методів діагностики та 

лікування захворювань нервової системи на сучасному етапі, контраверсійних 

питань в неврології. У доповідях були представлені результати власних 

досліджень, в обговореннях яких взяли участь провідні фахівці, що сприяло 

отриманню консенсусу з ключових спірних питань, збагаченню новими ідеями і 

отриманню стимулу до подальшої наукової праці.  

 

Програму конференції склал 4 наукових семінари: 

- Сьогодення неврології в світі. COVID-19 

- Неврологічний дайджест І: Епілепсія. Хронічна мігрень. 

- У фокусі Розсійний склероз 

- Захворювання периферичної нервової системи. Біль  

 

та 4 науково-практичних семінари: 

- Ініціатива Angels. 

- Емоційний та когнітивний статус. Метеореакції. Головокружіння. 

- Рухові розлади 

 

Було представлено 34 доповідей, присвячених питанням захворюванням 

нервової системи, індукованим COVID-19, стратегії постковідної реабілітації 

нервової системи, менеджменту міастенії при COVID-19 та депресії і тривозі у 

пацієнтів після перенесеного COVID-19. З ініціативи Angels розглянуто питання 

підвищення пильності населення до проблеми інсульту. З питань епілептології 

прозвучали питання стосовно особливостей та лікування пізньої епілепсії, депресії, 

а також феномен хронізації мігрені. Колаж неврологічних питань 

представленопитанням профілактики геліометеотропних реакцій людини, 

прогресуючим післятравматичним ураженням нервової системи. Одна із секцій 

була присвячена розсіяному склерозі, де було предствлено 5 доповідей. На семінарі 

з рухових розладів були озвучені питання принципів комбінування при замісній 

терапії хвороби Паркінсона, закономірні "ускладнення" лєводопної терарапі, 

клінічні загадки в спектрі екстрапірамідної патології та можливості ботулінотерапії 

в менеджменті неврологічних рухових розладів. Проблеми захворювань 

периферичної нервової системи та болю були висвітлені в доповідях про 



прагматичний шлях до діагнозу і лікування болю в плечі, питання готовності м’язів 

до відновлення функції після травми периферичної нервової системи, про 

міогенний біль голови, про міофасціальний больовий синдром та фіброміалгію. 

 

Зареєстровано 4456 учасників. Впродовж 2-х тижнів після конференції лікарі 

мали змогу переглянути конференцію (число переглядів за 15.03 – 6832, за 16.03 – 

6153). 

В рамках даного заходу проведене тестування учасників конференції (21 

тест). При 75% вірної відповіді лікарі отримали сертифікати. 

Наукові публікації у вигляді статей (3 наукові праці) та тез, які містять 25 наукових 

праць (з них: Івано-Франківський національний медичний  університет – 7 праць, 

будуть видані в Журналі неврологія ім. Б.М. Маньковського’ 2021, том 9, № 1. 

Зареєстровано 204 учасника конференції; доповідачів з яких:  

Буковинського медичного університету – 1; 

Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова М.І. – 2 

Дніпропетровської державної медичної академії – 1; 

Івано-Франківського національного медичного університету – 2;  

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

Запорізького державного медичного університету – 1;  

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України – 1; 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – 

4;  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 1; 

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

4; 

Полтавська стоматологічна академія – 1; 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського – 1;  

Ужгородського національного університету – 2; 

Харківської медичної академії післядипломної освіти – 1. 

 

 

Резолюція конференції: 

 

• У хворих, які перенесли COVID-19, спостерігається виникнення 

постковідного синдрому з високою частотою поширеності. Планується створення 

реєстру симптоматики у відмічених хворих з рестроспективною оцінкою наслідків 

перенесеного інфекційного захворювання.   

• Підвищення пильність населення до проблеми інсульту, починаючи з 

дитячих садків, шкіл, з введенням відповідних програм в регіонах. 

• Враховуючи леводопофобію у хворих на хворобу Паркінсона, 

впровадити алгоритми основної оптимальної стратегії стартової терапії у пацієнтів 

на хворобу Паркінсона, яка включатиме введення з самого початку лікування 

прямих агоністів дофамінових рецепторів. 



• Розробити обов’язковий діагностичний алгоритм для встановлення 

діагнозу «розсіяний склероз», який включає МРТ обстеження головного, спинного 

мозку та зорових нервів із використанням FLAIR, T2, доконтрастного і 

післяконтрасного T1 та дифузно-зваженого режимів (потужність магнітного поля 

не менше 1,5 Тс). У цереброспінальній рідині слід проводити дослідження таких 

показників, як глюкоза, лактат, білок, кількість клітин, олігоклональні смужки, 

ПЛР до вірусів. 

• Фрагмент чергової конференції провести у вигляді дебатів з приводу 

спірних питань в неврології із залученням суміжних спеціалістів, зокрема 

травматологів, нейрохірургів, судинних хірургів, психіатрів, анестезіологів, 

кардіологів.  

 

 

Проректор з наукової роботи                                              І.П. Вакалюк 
 


