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1-й день, понеділок, 16 березня 

 

09.00-09.10        Відкриття науково-практичної конференції  

«Сучасні аспекти клінічної неврології» 

 

Головуючі: 

 

професор Рожко М.М., професор Вакалюк І.П.,  

професор Гриб В.А. 

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету  

– професор Рожко Микола Михайлович 

Проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного 

університету 

- професор Вакалюк Ігор Петрови 

Завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського 

національного медичного університету, д.м.н.. професор            

- професор Гриб Вікторія Анатоліївна 

09.10 – 12.00 

 

Науковий семінар №1 

Сьогодення неврології в світі. COVID-19 

 
Головуючі: професор Кузнецова С.М., професор Гриб В.А. 

 
09.10-09.20 Захворювання нервової системи, індуковані COVID-19. Клінічна презентація. 

Гриб В.А. (м. Івано-Фрнківськ 
відповіді на запитання   -   обговорення 

09.30-09.50 Стратегія постковідної реабілітації нервової системи 

Кузнецова С.М., Кузнецов В.В. Скачкова Н.О. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

10.00-10.20 Когнітивні порушення у хворих на COVID-19  

Пашковський В.М. (м. Чернівці)   
відповіді на запитання   -   обговорення 

10.30-10.50 Пацієнт після COVID-19 здоровий? Чи потребує відновлення? 

Боженко Н.Л. (м. Львів) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

11.00-11.20 Міастенія та COVID-19: реальність сьогодення 

Кальбус О.І. (м. Дніпро) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

11.30-11.50 Депресія та тривога у пацієнтів після перенесеного COVID-19: можливості 

комбінованої терапії 

Бурчинський С.Г. (м. Київ)  
відповіді на запитання   -   обговорення 



  

 

 

12.00-13.20 

 

Науково-практичний семінар №1 

 

Головуючі: професор Московко С.П., професор Гриб В.А. 

12.00-12.20 Ініціатива Angels. Підвищення пильності населення до проблеми інсульту: 

починаємо з дітей! 

Московко С.П. (м. Вінниця) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

12.30-12.50 Особливості тактики ведення хворих в гострому періоді 

інтрацеребральноускладненого інсульту 

Дарій В.І. (м. Запоріжжя) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

13.00-13.20 Проміжні результати дослідження СТІКс (Супутня Терапія Інсульту 

Ксавроном) 

Московко С.П. (м. Вінниця) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

  

 

 

 

13.20 – 15.20 

 

Науковий семінар №2 

Неврологічний дайджест: Епілепсія. Хронічна мігрень.  

 

Головуючі: професор Мар'єнко Л.Б., професор Гриб В.А. 

13.20-13.40 Пізня епілепсія: особливості діагностики та лікування.  

Мар'єнко Л.Б. (м. Львів) 
За підтримки компанії "Асіно Україна" 

відповіді на запитання   -   обговорення 

13.50-14.10 Епілепсія та депресія: чи існує взаємозв’язок? 

Літовченко Т.А. (м. Харків) 
За підтримки компанії "Асіно Україна" 

відповіді на запитання   -   обговорення 

14.20-14.40 Ламіктал: 30 років лікування епілепсії. Актуальні питання 

Ліфінський О.П. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

14.50-15.10 Феномен хронізації мігрені - що необхідно знати  

Дельва М.Ю. (м. Полтава) 
За підтримки компанії "Асіно Україна" 

відповіді на запитання   -   обговорення 

 

 

 

 

 

 

 



15.20 – 17.40 

 

Науково-практичний семінар №2 

Неврологічний дайджест ІІ: Емоційний та когнітивний 

статус. Метеореакції. Головокружіння. 

 

       Головуючі: професор Слободін Т.М., професор Гриб В.А. 

 
15.20-15.40 Прогресуюче післятравматичне ураження нервової системи 

Слободін Т.М. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

15.50-16.10 Медикаменти проти психотерапії при тривожних розладах  

Орос М.М. (м. Ужгород) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

16.20-16.40 Профілактика геліометеотропних реакцій людини 

Пулик О.Р. (м. Ужгород) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

16.50-17.10 Патогенетичні особливості формування нейропсихологічних розладів та їх 

лікування при артеріальній гіпертензії 

Насонова Т.І. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

17.20-17.30 Головокружіння. Дискусійні питання діагностики та лікування  

Трещинська М.А. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

  

2-й день, вівторок, 16 березня 

 

09.00-11.30 

 

Науковий семінар №3 

У фокусі Розсійний склероз 

 
Головуючі: професор Соколова Л.І., професор Негрич Т.І., професор Гриб В.А. 

09.00-09.20 Складності диференційної діагностики уражень спинного мозку  

Пашковський В.І. (м. Дніпро) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

09.30-09.50 Очі... темні, як нічка, очі ясні, як день... Про що скаже пацієнт і про що 

дізнається невролог... 

Насонова Т.І. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

10.00-10.20 Помилки діагностики розсіяного склерозу 

Соколова Л.І. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

10.30-10.50 Високоефективні препарати для лікування РС: ключові показники впливу на 

перебіг захворювання РС  

Негрич Т.І. (м. Львів) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

11.00-11.20 Досвід успішної терапії високоактивного розсіяного склерозу  

Пашковський В.І. (м. Дніпро) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

  



 

12.00 – 14.00 

 

Науково-практичний семінар №3 

Рухові розлади 

Головуючі: професор Богданова І.В., професор Гриб В.А. 

12.00-12.20 Принципи комбінування при замісній терапії хвороби Паркінсона 

Богданова І.В. (м. Харків) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

12.30-12.50 Закономірні "ускладнення" лєводопної терарапії. Механізми розвитку та 

терапії  

Московко Г.С. (м. Вінниця) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

13.00-13.20 Клінічні загадки в спектрі екстрапірамідної патології  

Хубетова І.В. (м. Одеса) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

13.30-13.50 Можливості ботулінотерапії в менеджменті неврологічних рухових розладів  

Саноцький Я.Є. (м. Львів) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

  

 

 

 

14.00 – 17.30 

 

Науковий семінар №4 

Захворювання периферичної нервової системи. 

Біль 

Головуючі: професор Сулима В.С., професор Гриб В.А. 

14.00-14.20 Біль в плечі. Прагматичний шлях до діагнозу і лікування 

Сулима В.С. (м. Івано-Франківськ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

14.30-14.50 Клінічно-параклінічна характеристика гострого больового синдрому 

обумовленого дискогенною попереково-крижовою радикулопатією  

Паєнок А.В., Кулик А.Р. (м. Львів) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

15.00-15.20 Актуальні питання пацієнтів з болем в нижній частині спини 

Трещинська М.А. (м. Київ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

15.30-15.50 Питання готовності м’язів до відновлення функції після травми 

периферичної нервової системи  

Гриб В.А.  (м. Івано-Франківськ) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

16.00-16.20 Міогенний біль голови  

Орос М.М. (м. Ужгород) 
відповіді на запитання   -   обговорення 

16.30-16.50 Монреальська декларація. Правто на адекватне і професійне знеболення 

Лісний І.І. (м. Київ, Національний інститут раку) 
відповіді на запитання   -   обговорення 



17.00-17.20 М’язово-тонічний синдром. Міофасціальний больовий синдром. 

Фіброміалгія. Межі різниці. Менеджмент  

Гриб В.А. (м. Івано-Франківськ) 
За підтримки компанії "Асіно Україна" 

відповіді на запитання   -   обговорення 

  

Підведення підсумків конференції 

Тестування для отримання сертифікату 


