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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР «Виклики психіатрії в умовах війни» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

1002 

3. Виконавець/виконавці заходу Пустовойт Михайло Михайлович 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія 

Алергологія 

Анестезіологія 

Гастроентерологія 

Гематологія 

Генетика медична 

Дерматовенерологія 

Дитяча анестезіологія 

Дитяча неврологія 

Дитяча нефрологія 

Дитяча ортопедія і травматологія 

Дитяча отоларингологія 

Дитяча офтальмологія 

Дитяча психіатрія 

Дитяча стоматологія 

Дитяча хірургія 

Дитячі інфекційні хвороби 

Дієтологія 

Інфекційні хвороби 

Кардіологія 

Клінічна лабораторна діагностика 

Лікувальна фізкультура і спортивна 

медицина 

Медицина невідкладних станів 

Медична психологія 

Неврологія 

Нейрохірургія 

Неонатологія 

Нефрологія 

Онкогінекологія 

Онкоотоларингологія 

Онкохірургія 

Ортодонтія 

Ортопедична стоматологія 

Ортопедія і травматологія 

Отоларингологія 

Офтальмологія 

Патологічна анатомія 
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Педіатрія 

Професійна патологія 

Психіатрія 

Психотерапія 

Психофізіологія 

Пульмонологія 

Радіаційна гігієна 

Радіологія 

Рентгенологія 

Рефлексотерапія 

Стоматологія 

Судинна хірургія 

Судово-медична експертиза 

Терапевтична стоматологія 

Терапія 

Урологія 

Фтизіатрія 

Функціональна діагностика 

Хірургічна стоматологія 

Хірургія 

Хірургія серця та магістральних судин 

 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

6. Запланована кількість учасників 250 

7. Організаційний комітет Рожко М.М. 

Пустовойт М.М. 

8. Резолюція заходу Проект резолюції наукового медичного 

форуму, 

який буде проводитись у 2022 році в  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Виклики психіатрії в умовах 

війни », яка відбудеться 27-28  2022 року. 

Відповідальні виконавці – завідувач 

кафедри психіатрії, наркології та медичної 

психології проф. д.мед.н., Михайло 

ПУСТОВОЙТ. 

Конференція, що планується, дозволить: 

1. Дана конференція покликана 

обговорити широкий спектр психічних 

розладів які протікають в умовах дій 

військового стану. 

2. Пошук оптимальних методів 

діагностики та перебігу психічних 

захворювань у цивільних осіб та 

військовослужбовців ЗСУ.  

3. Також важливим є розробка методів 

реабілітації даного контингенту осіб та 

втілення реабілітаційних заходів в 
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практику лікарів різних спеціальностей.  

Всі пропозиції, зауваження та розробки  

які будуть здійснені в ході науково-

практичної конференції будуть 

втілюватись в практичну діяльність 

відповідних підрозділів МОЗ України.  

4. Учасники конференції отримають 

сертифікати. 

 

Питання до обговорення: 

1. Психічні розлади, пов'язані з травмою: 

психотерапевтичні втручання. 

2. Психоосвіта при шизофренії. 

3. Застосування атипових антипсихотиків в 

лікуванні депресії в умовах   війни. 

4. Особливості комунікації ветеранів в 

суспільстві. 

5. Соціально-стресові розлади. Виклики 

сьогодення. 

6. Моральне травмування під час війни 

7. Психічна травма, як модель 

біопсихосоціальної єдності.   

 

9. Мета заходу Дана конференція покликана обговорити 

широкий спектр психічних розладів які 

протікають в умовах дій військового стану 

та пошук оптимальних методів 

діагностики та перебігу психічних 

захворювань у цивільних осіб та 

військовослужбовців ЗСУ. Також 

важливим є розробка методів реабілітації 

даного контингенту осіб та втілення 

реабілітаційних заходів в практику лікарів 

різних спеціальностей.  

Всі пропозиції, зауваження та розробки  

які будуть здійснені в ході науково-

практичної конференції будуть 

втілюватись в практичну діяльність 

відповідних підрозділів МОЗ України 

10. Форма заходу Дистаційна 

11. Кількість балів БПР участь у заході тривалістю 2 дні - 10 балів 

усна доповідь – 30 балів 

12. Дата заходу БПР 27-28 жовтня 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

м. Івано-Франківськ, вул. Медична 15. (кафедра 

психіатрії, наркології та медичної психології на 

базі Комунального некомерційного 

підприємства «Прикарпатського центру 

психічного здоров’я Івано-Франківської 

обласної ради»  
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14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Хартмут Бергер  

Йозеф Боймл 

Пустовойт Михайло Михайлович. 

Винник Михайло Іванович. 

Тодорів Ігор Васильович 

Пітик Олена Миколаївна. 

Пушко Антоніна Андріївна 

 

15. Резюме доповідачів 1. проф. Хартмут Бергер, викладач і 

член робочого центру з діагностики 

та оцінки психічного стану в 

Інституті психології Університету 

(Франкфурт). 
2. проф., д.м.н. Йозеф Боймл (Prof. Dr. 

med. J. Bäuml) - німецький психіатр, 

автор кількох спеціалізованих книг, а 

також приват доцент (PD) і старший 

офтальмолог (Ltd. OA) в клініці і 

поліклініці психіатрії та психотерапії 

при Клініці Рехтс-дер-Ізар Технічного 

університету Мюнхена. 

3. проф., д.м.н. Михайло Пустовойт. 

Лікар-психіатр,психотерапевт, 

психоаналітик, завідуючий 

кафедрою психіатрії, наркології та 

медичної психології Івано-

Франківського національного 

медичного університету. 

4. проф. кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології 

ІФНМУ д.м.н. Винник Михайло 

Іванович. 

5. доцент кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології 

ІФНМУ, кандидат медичних наук - 

Тодорів Ігор Васильович. 

6. доцент кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології 

ІФНМУ, кандидат медичних наук – 

Пітик Олена Миколаївна. 

7. асистент кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології 

ІФНМУ – Пушко Антоніна 

Андріївна. 

 

16. Програма заходу БПР 27 жовтня (1-й день) 

1. Тема 1: «Trauma-related Disorders: 

Psychotherpeutic Interventions». 

Доповідач, лектор: проф. Хартмут 

Бергер 

2. Тема: «Застосування атипових 

антипсихотиків в лікуванні 

депресії»  Доповідач, лектор: проф., 
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д.м.н. Михайло Пустовойт 

3. Тема: « Психічна травма, як модель 

біопсихосоціальної єдності». 

Доповідач, проф. кафедри 

психіатрії, наркології та медичної 

психології ІФНМУ д.мед.н. Винник 

Михайло Іванович. 

4. Тема:«Особливості комунікації 

ветеранів в суспільстві» Доповідач, 

доцент кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології 

ІФНМУ, кандидат медичних наук - 

Тодорів Ігор Васильович. 

 

28 жовтня ( 2-й день) 

1. Тема 2: «Multifamilyintervention for 

patients with severe mental illness» 

Доповідач, лектор: проф. Хартмут 

Бергер, викладач і член робочого 

центру з діагностики та оцінки 

психічного стану в Інституті 

психології Університету 

(Франкфурт). 

2. Тема: «Психоосвіта при 

шизофренії.» Доповідач, лектор: 

проф., д.м.н. Йозеф Боймл (Prof. Dr. 

med. J. Bäuml) 

3. Тема: « Соціально-стресові розлади. 

Виклики сьогодення» Доповідач, , 

доцент кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології 

ІФНМУ, кандидат медичних наук – 

Пітик Олена Миколаївна. 

4. Тема: «Моральне травмування під 

час війни» 

Доповідач, асистент кафедри 

психіатрії, наркології та медичної 

психології ІФНМУ – Пушко 

Антоніна Андріївна. 

17. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


