Звіт
про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні
аспекти клінічної неврології»
(м. Івано-Франківськ ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет», 13-15 березня 2018 року)
13-15 березня 2018 року в Івано-Франківській області (м. Яремче, с. Паляниця,
туристичний комплекс «Буковель») 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 «ІваноФранківський національний медичний університет» (завідувач – професор Гриб В.А.).
Програму конференції склали 1 науковий симпозіум, присвячений аспектам реабілітації із
презентацією її принципів у хворих після інсульту, озвучених на 10-му світовому конгресі з
нейрореабілітації, сьогоденню нейрореабілітації в Україні. (доповідач - позаштатний фахівець з
реабілітації МОЗ України, к.м.н. Голик В.А.). Також було проведено 2 секційних засідання та 3
наукових семінари. В цілому лікарі прослухали 31 доповідь.
Серед іноземних науковців на конференції був представлений провідний спеціаліст
Європи з нейродегенеративних захворювань Амос Корчин (професор неврологічної клініки
медицинської школи Тель-Авівського університету, Ізраїль), який доповів систему організації
неврологічної допомоги в Ізраїлі, що є досить актуальним питанням, цінним досвідом
сьогодення в Україні в умовах реформування медицини.
Крім того, для лікарів був проведений майстер-клас «Проект «Ініциатива Angels»», який
втілюється у всьому світі, щодо імплементації лікування інсульту в Україні.
Презентація проекту розпочалася відеороликом, який містив стислу інформацію щодо
самого проекту і заклик до спеціалістів об’єднуватися задля вирішення проблем, пов’язаних
із ефективного лікування мозкової катастрофи.
Про перспективи надання кваліфікованої й ефективної медичної допомоги пацієнтам з
інсультом доповів завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ВНМУ ім. М.І.
Пирогова, професор Московко С.П.. Доцент Лебединець Д.В. (кафедра психіатрії, наркології,
неврології та медичної психології Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна) доповів критерії ASPECT щодо діагностики важкості та давності інсульту за даними
КТ, професор Гриб В.А. – про прийняття рішення щодо тромболізису в хворих на ішемічний
інсульт.
Продовженням теми слугували доповіді провідних українських фахівців про когнітивноемоційний домен пацієнтів після перенесеного інсульту або в рамках нейродегенеративних
процесів, представлені професором Кузнецовою С.М., (завідувач відділом судинної патології
головного мозку Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України), професором
Черній В.І. (науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини ДУС),
професором Дзяк Л.А. (завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету
післядипломної освіти ДМА, член-кор. НАМН України) та професором Негрич Т.І. (завідувач
кафедри неврології ЛНМУ імені Данила Галицького).
Тематику захворювань периферичної нервової системи висвітлили професори медичних
університетів зі всіх куточків України: Києва, Львова, Ужгорода, Дніпра, а також лікар,
молодий науковець із Запоріжжя Євдокімов В.О., поділившись досвідом менеджменту
діагностики та лікування тунельних синдромів.

В рамках даного заходу прозвучали доповіді в рамках наукового семінару з актуальної
неврологічної тематики, які стосуються аутоімунних захворювань, а саме енцефалітів та
демієлінізуючих полінейропатій.
Обговорено діагностичні аспекти захворювань центральної нервової системи з позиції
лікаря-радіолога (к.м.н., лікар-радіолог інституту нейрохірургії ім А.П. Ромоданова Земскова
О.В.).
Наукові публікації у вигляді 25 тез представлені в науковому виданні «Журнал
неврологія» ім. Б.М. Маньковського Т. 6, №1, 2018, Додаток 1 (Затверджено Президією
Асоціації кардіоневрологів України, протокол «2 від 26.02.2018. Підписано до друку
27.02.2018р).)
Було організовано конкурс на кращу наукову роботу молодих вчених, і переможець
(аспірант Нікіфорова О.С., м. Полтава) отримала нагороду: безкоштовну реєстрацію на
Всесвітній конгрес «Контроверсія в неврології» (22-25.03.18р., Варшава, Польща).
Зареєстровано 195 учасників конференції, серед яких 167 – практичні лікарі, 12 асистентів та доцентів фахових кафедр медичних університетів та академій України,
15 – професорів, з яких:
Буковинського державного медичного університету – 1;
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;
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – 2;
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – 2;
Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського – 1;
Ужгородського національного університету – 2.
В роботі конференції приймали участь практичні лікарі-неврологи з наступних областей
України:
Вінницької – 5
Волинської – 4
Дніпропетровської – 8
Донецької – 5
Житомирської – 10
Закарпатської – 6
Запорізької – 5
Івано-Франківської – 34
Київської – 26
Кропивницька – 2
Львівської – 15
Одеської – 3
Полтавської – 3
Рівенської – 3
Сумської – 1
Тернопільської – 8
Харківської – 5
Хмельницької - 6
Черкаської – 3
Чернівецької – 13
Чернігівської – 3
Резолюція конференції:
•
Впровадження основних засад проекту «Ініціатива Angels» 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 (відповідальні - завідувач кафедри нервових хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова
професора Московко С.П., завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ професор
Гриб В.А.)
•
Запровадити діагностичну тактику ведення хворого з підозрою на аутоімунний
енцефаліт, враховуючи наявні в Україні можливості лабораторної діагностики (завідувач
кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти ДМА, член-кор.
НАМН України, професор Дзяк Л.А., завідувач відділення неврології № 1 Дніпропетровської
ОКЛ ім. І.І. Мечникова)
•
Впровадити алгоритми диференційної діагностики болю в руці, враховуючи
клінічну картину та результати нейрофізіологічних методів дослідження (відповідальний завідувач відділення функціональної діагностики Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова,
д.мед.н. Третьякова А.І.)
•
Забезпечити реєстрацію переможця конкурсу молодих вчених (аспірант
Нікіфорова О.С., м. Полтава) на Всесвітньому конгресі «Контроверсія в неврології», що
відбудеться 22-25.03.18р. (Варшава, Польща) (завідувач кафедри неврології та нейрохірургії
ІФНМУ професор Гриб В.А.)
•
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

