
 

 

ПРОГРАМА  

 

1-й день четвер, 9 липня 

 

 

 

9.45 – 10.00        Відкриття науково-практичної конференції  

«Сучасні аспекти клінічної неврології» 

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 Петрович 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

Завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського 

національного медичного університету           

професор  Гриб Вікторія Анатоліївна 

 

10.00 – 12.45 

 

Науковий семінар №1 

У фокусі – розсіяний склероз, нейроінфекція 

 

10.00-10.30 Мистецтво лікування: як попередити незворотні зміни при розсіяному 

склерозі  

Негрич Т.І. (м. Львів) 

 

10.30-11.00 Клінічний досвід терапії високоактивного розсіяного склерозу  

Пашковський В.І. (м. Дніпро) 

 

11.00 – 11.30 Вибір ефективної превентивної терапії для хворих на розсіяний склероз    

Гриб В.А. (м. Івано-Франківськ) 

   



11.30 – 12.00 Біль – недооцінений синдром в структурі розсіяного склерозу 

Боженко М.І. (м. Львів) 

 

12.00 – 12.45 Опортуністині захворювання нервової системи при імунодефіциті різного 

генезу 

Грижак І.Г. (Івано-Франківськ) 

 

12.45 – 13.00 - Обговорення, відповіді на запитання 

 

 

13.00-16.20 

 

Науковий семінар №2 

Неврологічний дайджест /когнітивні та поведінкові 

порушення/ 

 

13.00-13.30 Постінсультні  когнітивні порушення: принципи діагностики та лікування  

Дельва М.Ю. (м. Полтава) 

 

13.30-14.00 Світлий та темний бік сили антидепресантів  

Орос М.М.  (м. Ужгород) 

 

14.00-14.30 Корекція розладів поведінки у пацієнтів з деменцією різного генезу (хвороба 

Паркінсона, хвороба Альцгеймера, фронтотемпоральна дегенерація та ін.) 

Весельський О.І. (Канада) 

 

14.30-15.00 Лікар - "небезпечная" професія? Оцінка  симптомів та передумов 

професійного вигорання з погляду невролога 

 Насонова Т.І. (м. Київ) 

 

15.00-15.30 Головний біль типу напруги - найбільш частий варіант первинних цефалгій у 

дітей  

Пітик М.І. (м. Івано-Франківськ) 

 

 

 

15.30 – 16.00 - Обговорення, відповіді на запитання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-й день, п'ятниця, 10 липня 

 

10.30-12.45 

 

Науковий семінар №3 

Захворювання периферичної нервововї  системи 

 

 

10.30-11.00 Перспективи сьогодення в діагностиці та лікуванні діабетичної 

полінейропатії  

Насонова Т.І. (м. Київ) 

 

11.00-11.45 Можливості хірургічної корекції вертеброгенних захворювань 

периферичної неврвової системи 

 Балан С.І.  (м. Івано-Франківськ) 

 

11.45-12.30 Диференційна діагностика болю в руці (корінцевий синдром? синдром 

грудного виходу? тунель?) 

Гриб В.А. (м. Івано-Франківськ) 

 

 

12.30 – 12.45 - Обговорення, відповіді на запитання 

 

 

13.00-15.15 

 

Науковий симпозіум 

Лабіринти в діагностиці неврологічних захворювань 

 

13.00-13.30 Головокружіння: три пацієнта, три діагнози, три тактики лікування 

Шкробот С.І. (м. Тернопіль) 

 

13.30-14.00 Головокружіння: точка зору ЛОРа (клінічні випадки)  

Геник Я.І. (м. Івано-Франківськ)  

 

14.00-14.30 Олігоклональний імуноглобулін G як диференційно діагностичний маркер 

запального  ураження ЦНС 

Пашковський В.І. (м. Дніпро) 

 

14.30-15.00  Психіатричні привиди в неврології  

Бучок Ю.С. (м. Ужгород) 

  

15.00-16.00 Проконвульсивний та антиконвульсивний вплив гіпертермії на частоту 

епінападів у дітей  

Ліскевич І.І (м. Івано-Франківськ) 



 

 

16.00 – 16.30 - Обговорення, відповіді на запитання 
 

 

 

16.30-17.00 Презентація клінічних випадків 

Обговорення  

Геник С.І. (м. Івано-Франківськ)  

 

17.00-17.00 

 

 

 

 

 

Закриття конференції 

 

 

 


