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За сприяння:

•	Американської академії дитячої та підліткової психіатрії 

•	Ду «Науково-дослідний інститут психіатрії» моз України

•	Ду «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків намн України» 

•	Ду «Інститут неврології, психіатрії, наркології намн України» 

•	Ду «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології намн України»

•	 Інституту психіатрії  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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Шановні колеги!

Ми щиро раді всіх вітати на IV Науково-
практичній конференції з міжнародною 
участю «На межі компетенції психіатрії 
та неврології: розлади у немовлят, підлітків 
та молоді» в Івано-Франківську!

Ми сподіваємося, що цьогорічна 
конференція продовжить традицію зустрічей 
спеціалістів різних галузей медицини у сфері 
перетину компетенцій неврології, психіатрії 
та медичної психології!

Бажаємо усім гарного настрою та натхненної 
праці  напередодні новорічних і різдвяних 
свят. Маємо надію на те, що результати нашої 
плідної співпраці внесуть вагомий внесок у 
розвиток української медичної науки!

Висловлюємо щиру подяку всім учасникам 
конгресу!

З повагою, 
Організаційний комітет
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Про Івано-Франківськ

Івано-Франківськ – серце Прикарпаття. в ньому поєднуються всі традиції Гуцуль-
щини, Бойківщини, опілля та Покуття. Століття польського та австрійського 
панування також позначилися на мові, менталітеті та звичках містян. значним був 
культурний вплив євреїв, вірмен, німців, чехів та росіян. Саме тому Івано-Фран-
ківськ не лише обласний центр України, це – європейське містечко, в якому люди 
мислять та діють по-європейськи.

Франківськ можна назвати містом-поліглотом, адже якою мовою ви б не загово-
рили: чи російською, чи польською, чи англійською, вас зрозуміють, а якщо ні, то 
обов'язково знайдуть того, хто вам допоможе.

Безпосередня близькість міста до гірського району робить його ще більш прива-
бливим. У добру ясну погоду з будь-якої багатоповерхівки відкриваються неймо-
вірні гірські краєвиди. А щоб остаточно закріпити враження про Івано-Фран-
ківськ, потрібно оглянути його з висоти пташиного польоту, вибравшись на 
оглядовий майданчик міської ратуші.

Дітальніше про місто можна дізнатись тут: http://www.mvk.if.ua/aboutcity

Розташування

Івано-Франківськ, Україна

Дати 

12–13 грудня 2019

Місце проведення конференції 

Івано-Франківський національний медичний університет,  
аудиторія №7 в корпусі соціальної медицини, вул. Гетьмана Мазепи, 114,  
(територія центральної міської клінічної лікарні) 
https://www.ifnmu.edu.ua

•	Ігор вакалюк (Івано-Франківськ)
•	Катерина Бояршинова (Київ)
•	Людмила Кирилова (Київ)
•	Борис Лорберг (воyстер, США)
•	Наталія Марута (Харків)
•	володимир Мартинюк (Київ)
•	Ігор Марценковський (Київ)
•	Емілія Михайлова (Харків)
•	Наталія Пряникова (Київ)
•	Людмила Танцура (Харків)
•	володимир Харитонов (Київ)

Організаційний комітет: Науковий комітет:

•	Яна Бікшаєва (Київ)
•	Катерина Бояршинова (Київ)
•	Ігор вакалюк (Івано-Франківськ)
•	Михайло винник (Івано-Франківськ)
•	вікторія Гриб (Івано-Франківськ)
•	Людмила Кирилова (Київ)
•	Лідія Мар’єнко (Львів)
•	володимир Мартинюк (Київ)
•	Наталія Марута (Харків)
•	Ігор Марценковський (Київ)
•	Емілія Михайлова (Харків)
•	Михайло орос (Ужгород)
•	олена Пітик (Івано-Франківськ)
•	Наталія Пряникова (Київ)
•	Людмила Танцура (Харків)
•	володимир Харитонов (Київ)

Міжнародні експерти:

DR. BORIS LORBERG, M.D., M.B.A. Assistant Professor, Division of 
Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, University 
of Massachusetts Medical School, Worcester, MA, USA. 

GABRIEL VAINSTEIN, M.D. Specialist in neurology, Clinical trials unit, 
Research and Developmental institute, Maccabi Healthcare Services, 
tel Aviv, Israel, Clinic Medical Hash Aron Kefar Saba, Israel 

ROBERT KLAEHN, M.D. Distinguished Fellow of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Director the of Arizona 
Division of Developmental Disabilities, Child Psychiatry Fellowship 
Faculty (Maricopa Integrated Health System), Board Member of the 
Infant and toddler Mental Health Coalition of Arizona, USA.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
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Реєстрація

•	Четвер, 12 грудня: 08.00–19.00 
•	П’ятниця, 13 грудня: 08.00–17.00 

Мова

офіційні мови Конференції – англійська / українська. Протягом усієї роботи 
Конгресу передбачено двосторонній синхронний переклад. ви також можете 
зробити доповідь російською мовою.

Години роботи виставки  
в холі Івано-Франківського національного медичного університету

•	Четвер, 17 жовтня: 08.00–19.00 
•	П’ятниця, 18 жовтня: 08.00–17.00 

Ланчі та кава-перерви

Ланч та кава будуть надані усім зареєстрованим учасникам відповідно до часу, 
вказаного у розкладі 

CME акредитація

IV Науково-практична конференція з міжнародною участю «На межі ком-
петенції психіатрії та неврології: розлади у немовлят, підлітків та молоді», 
Івано-Франківськ, Україна, 12/12/2019–13/12/2019 акредитована Європейською 
акредитаційною радою з питань безперервної медичної освіти (EACCME®) 
максимум – 13 європейських балів CME (ECMEC®). Кожен учасник може 
претендувати тільки на ту кількість балів, що відповідає годинам фактично 
проведеним на конгресі. на освітню діяльність.

Сертифікат учасника 

Учасники конференції мають змогу отримати сертифікат для атестації на 
присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії та зарахувати 
встановлену кількість балів відповідно наказу Моз України №446 від 22.02.2019

Політика паління 

відповідно до політики Конференції, ця конференція вільна від паління

Безпека 

Будь ласка, весь час пильнуйте ваші особисті речі, не залишайте їх без нагляду 
незалежно від того, зовні чи всередині сесійних / виставкових залів

Паспорт та віза

Гості з ЄС, США, Канади, Британії можуть в›їжджати в Україну без візи. Дійсний 
паспорт – це все, що потрібно для в’їзду в Україну. Іншим громадянам 
рекомендується звернутися до посольства для перевірки візових вимог для України
Інформацію про вимоги щодо віз можна знайти на веб-сайті World travel Guide: 
https://www.worldtravelguide.net/guides/europe/ukraine/

Валюта

Місцева валюта – це гривня (₴)

Розміщення 

ГОТЕЛЬ «НАДІЯ», Україна, Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40

www.nadiyahotel.com

Оргкомітет 

Благодійний фонд розвитку інновацій медицини «РІМоН» 
вул. велика Житомирська, 20, 7й поверх, Бізнес-центр «Панорама», Київ, Україна

Тел.: +380445375277, +380990105039

E-mail: foundation@rimon.in.ua

Будь ласка, почувайтеся вільно та звертатися до Секретаріату, якщо вам потрібна 
будь-яка  додаткова інформація або допомога, ваші листи направляйте на пошту 
foundation@rimon.in.ua

Більше інформації на сайті www.rimon.in.ua 

CME акредитація: 13 БАЛІВ!

IV науково-практична конференція з міжнародною участю «На 
межі компетенції психіатрії та неврології: розлади у немовлят, 
підлітків та молоді» акредитована Європейською акредитацій-
ною радою з питань безперервної медичної освіти (EACCME), для 
забезпечення СМЕ акредитації для медичних спеціалістів. EACCME 
є інститутом Європейського Союзу медичних фахівців (UEMS)
www.uems.net

Професійний  
організатор  
конгресу:
тоВ «Проджектс інн»

http://projects-inn.com

member  
unic.org.ua
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Вiнниця  |  14–16 траВня 2020 

XXiVконференцiя УПеЛ 
з мiжнародною Участю  
25 рокiВ Украiнськiй 
ПротиеПiЛеПтичнiй Лiзi – 
досягнення Вiтчизняноi 
еПiЛеПтоЛогii

мiсце ПроВедення
готель Францiя, Вiнниця, Вул. Соборна 34
http://hotelfrance.com.ua/uk/konferents-zali

Четвер, 12 грудня 2019
Локація 1:  
аудиторія №7 корпусу соціальної 
медицини Івано-Франківського 
національного медичного 
університету
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08.00–09.00  Вітальна кава (Welcome coffee) 
Реєстрація (Registration)

09.00–09.20  Церемонія відкриття,  
презентація спікерів та учасників 

МОДЕРАТОРИ: 
Ігор Марценковський (Київ),  
Ігор вакалюк (Івано-Франківськ),  
Gabriel vainstein (tel Aviv, Israel),  
Михайло винник (Івано-Франківськ),  
Boris Lorberg (Massachusetts, USA),  
Robert Lindsay Klaehn (Arizona, USA),  
Наталія Марута (Харків),  
Людмила Кирилова (Київ),  
Лідія Мар’єнко (Львів),  
вікторія Гриб (Івано-Франківськ),  
Наталія Пряникова (Київ), 
володимир Мартинюк (Київ), 
Людмила Танцура (Харків), 
володимир Харитонов (Київ)

09.20–11.40 Сесія 1 / Session 1 

Cимпозіум 01 
НЕЕПІЛЕПТИЧНІ ПАРОКСИЗМАЛЬНІ 
СТАНИ  У НЕВРОЛОГІЧНІЙ ТА 
ПСИХІАТРИЧНІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ  

Symposium 01
NON-EPILEPTIC PAROXYSMAL STATES 
IN NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC 
CLINICAL PRACTICE

МОДЕРАТОРИ: 
проф. Мар'єнко Л.Б.,  
проф. Марута Н.о.,  
д.мед.н. Мостова о. П.

09.20–09.50 Принципи ранньої діагностики та 
профілактики психічних розладів

Principles of early diagnosis and 
prevention of mental disorders

Проф. Марута Наталія 
Олександрівна  
(д.мед.н., заступник директора 
з наукової роботи,  завідувачка 
відділу пограничної психіатрії 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України», 
Харків, Україна)

09.50–10.20 Наступність протиепілептичної 
терапії при переході від дитячого до 
дорослого віку: європейська практика 
та українські реалії

Maintenance of antiepileptic therapy during 
the transition from childhood to adulthood: 
European practice and Ukrainian realities

Проф. Мар'єнко Лідія Борисівна  
(д.мед.н., професор кафедри 
неврології Львівського 
національного медичного 
університету ім.Д.Галицького, 
керівник Львівського обласного 
протиепілептичного центру, 
Львів, Україна)

10.20–10.50 Судомні та неепілептичні пароксизми 
у дітей раннього віку 

Convulsive seizures and non-epileptic 
paroxysms in children of early age

Доц. Панасюк Людмила 
Опанасівна  
(к.мед.н., Головний позаштатний 
спеціаліст зі спеціальності «Дитяча 
неврологія» Департаменту 
охорони здоров’я КМДА доцент 
кафедри дитячої неврології та 
медико- соціальної реабілітації 
Національної медичної академії 
ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна)

10.50–11.20 Лікування та кінцеві стани при 
неепілептичних нападах (за матеріалами 
дискусії на 13 Всесвітньому конгресі по 
дебатам у неврології (CONy 2019)

treatment and Outcomes of nonepileptic 
Seizures (Based on Discussion at the 
13th World Congress on Controversies in 
neurology (COny 2019)

Д.мед.н. Мостова Ольга Петрівна  
(Голова українського бюро по 
епілепсії, голова експертної 
ради по дитячій психіатрії 
Департаменту охорони здоров'я 
вінницької обласної державної 
адміністрації, вінниця, Україна)

11.20–11.40 Обговорення доповідей (Discussion) 

11.40–12.00 Перерва на каву (Coffee break)

12.00–13.30 Сесія 2 / Session 2 

Cимпозіум 02
ПОЛІМОРБІДНІ РОЗЛАДИ З 
ЕПІЛЕПТИЧНИМИ ПРИПАДКАМИ: 
ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ, ТЕРАПІЇ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ 

Symposium 02
POLYMORBID DISORDERS WITH 
EPILEPTIC SEIZURES: THE ISSUE 
OF DIAGNOSIS, THERAPY AnD SOCIAL 
INTEGRATION

МОДЕРАТОРИ:  
проф. Кирилова Л.Г.,  
доц. Мартинюк в.Ю.,  
доц. Марценковський І.А.

12.00–12.20 Медикаментозна корекція та 
інклюзія в освітнє середовище дітей 
з мінімальною мозковою дисфункцією

Medication treatment and inclusion in the 
educational environment for children with 
minimal brain dysfunction

Доц. Мартинюк Володимир 
Юрійович  
(завідувач кафедри дитячої 
неврології та медико-
соціальної реабілітації НМАПо 
імені П. Шупика, Директор 
Дз «Український медичний центр 
реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи» 
Міністерства охорони здоров’я 
України, Київ, Україна)
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12.20–12.40  Розлади аутистичного спектра 
та епілептичні енцефалопатії:  
особливості діагностики, 
диференційної діагностики та терапії

Autism Spectrum Disorders and Epileptic 
Encephalopathy: Features of Diagnosis, 
Differential Diagnosis, and therapy

Проф. Кирилова Людмила 
Григорівна  
(д.мед.н., Президент Асоціації 
дитячих неврологів України, 
керівниця відділення 
психоневрології для дітей з 
перинатальною патологією та 
орфанними захворюваннями ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства, 
гінекології імені академіка 
о.М. Лук'янової НАМН України», 
Київ, Україна)

12.40–13.00 Протиепілептичні лікарські засоби при 
епілепсіях із коморбідними розладами 
психіки (випадки клінічної ефективності 
та агравації симптомів)

Antiepileptic medications for epilepsy with 
comorbid psychiatric disorders (cases of 
clinical efficacy and aggravated symptoms)

Доц. Марценковський Ігор 
Анатолійович  
(к.мед.н., завідувач відділу 
психічних розладів дітей та 
підлітків ДУ «Науково-дослідний 
інститут психіатрії Моз України», 
Київ, Україна).

13.00–13.10  Клінічні фенотипи дітей із супутніми 
розладами аутистичного спектра, 
епілепсіями та специфічними 
епілептичними феноменами на ЕЕГ

Clinical phenotypes of children with co-
occurring autistic spectrum disorders, 
epilepsies and specific epileptic 
phenomena on EEG

Скрипник Тетяна Олексіївна 
(лікар психіатр дитячий, лікар 
педіатр, молодший науковий 
співробітник відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Науково-дослідний інститут 
психіатрії Моз України», Київ, 
Україна).

13.10–13.20  Психотичні симптоми у дітей та 
підлітків з епілепсіями: від клінічних 
випадків до терапії, що спирається на 
принципи наукової доказовості

Psychotic symptoms in children and 
adolescents with epilepsy: from the clinical 
cases to treatment based on evidence

С.н.с. Марценковська Інна 
Іванівна (лікар психіатр дитячий, 
к.мед.н., провідний науковий 
співробітник відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Інститут психіатрії Моз України» 
Київ, Україна)

Макаренко Анна Вячеславівна 
(лікар психіатр дитячий, 
аспірантка відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Інститут психіатрії Моз України» 
Київ, Україна, Київ, Україна)

13. 20–13.30 Обговорення доповідей (Discussion) 

13.30–14.30  Обідня перерва (Lunch Break)

14.30–16.30 Сесія 3 / Session 3 

Cимпозіум 03
РУХОВІ РОЗЛАДИ ПРИ 
ЕПІЛЕПСІЇ, АУТИЗМІ, РОЗЛАДАХ 
ЕКСТРАПІРАМІДНОЇ СИСТЕМИ 

Symposium 03
MOVEMENT DISORDERS IN EPILEPSY, 
AUTISM, EXTRAPYRAMIDAL SYSTEM 
DISORDERS

МОДЕРАТОРИ:  
проф. Гриб в.А.,  
проф. Пітик М.І.,  
доц. Бікшаєва Я.Б.

14.30–14.50  Психомоторна парадигма хвороби 
Паркінсона 

Psychomotor paradigm of Parkinson’s 
disease

Проф. Гриб Вікторія Анатоліївна  
(д.мед.н., завідувачка кафедри 
неврології та нейрохірургії  
ДУ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет Моз України»,  
Івано-Франківськ, Україна).

14.50–15.10  Тикозні розлади у дітей: труднощі 
діагностики та особливості лікування 

tic disorders in children: challenges of 
diagnostics and treatment

Проф. Пітик Микола Іванович 
(д.мед.н., професор кафедри 
неврології та нейрохірургії 
ДУ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет Моз України», Івано-
Франківськ, Україна).

15.10–15.30  Лобні фокальні епілепсії з нападами 
у вигляді рухових стереотипій, рухові 
стереотипії при розладах аутистичного 
спектра, розладах із дефіцитом уваги та 
гіперактивністю

Frontal lobe epilepsy presenting as complex 
stereotyped movements; stereotyped 
movements in autism spectrum disorder 
and attention deficit hyperactivity disorder

Харитонов Володимир Ігорович  
(лікар психіатр дитячий, лікар 
невролог дитячий, завідувач 
відділення дитячої психіатрії ТМо 
«Психіатрія в місті Києві», Київ, 
Україна)
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15.30–15.50  Тикозні розлади: клінічний поліморфізм 
та коморбідність з депресивними, 
тривожними, обсесивно-
компульсивними, гіперкінетичними, 
аутистичного спектра розладами

tic disorders: clinical polymorphism and 
comorbidity with depressive, anxiety, 
obsessive-compulsive, hyperkinetic, autism 
spectrum disorders

Доц. Бікшаєва Яна Борисівна  
(к.мед.н., доцент кафедри 
загальної, дитячої, судової 
психіатрії і наркології ДУ 
«Національна медична 
академія післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна).  

15.50–16.10  Розлади імпульс контролю при хворобі 
Паркінсона, розладах із дефіцитом 
уваги та гіперактивністю та лобних 
епілепсіях. Нейробіологічні відмінності 
та терапевтичні стратегії

Impulse control disturbances in 
Parkinson’s disease, attention deficit / 
hyperactivity disorder and frontal 
epilepsy: neurobiological differences 
and therapeutic strategies

Доц. Пітик, Олена Миколаївна  
(к.мед.н., доцент кафедри 
психіатрії, наркології та 
медичної психології, ДУ «Івано-
Франківський національний 
медичний університет 
Моз України», Івано-Франківськ, 
Україна).

16.10–16.30 Обговорення доповідей (Discussion) 

16.30–17.00  Перерва на каву (Coffee break)

17.00–19.00 Сесія 5 / Session 5

Cимпозіум 04
АФЕКТИВНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ 
ПРИ ПСИХІЧНИХ ТА НЕВРОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ 

Symposium 04
AFFECTIVE AND BEHAVIORAL DISORDERS 
IN PSYCHIATRIC AND NEUROLOGICAL 
DISORDERS

МОДЕРАТОРИ:  
Проф. Михайлова Е.А., 
проф. винник М.І.,  
доц. Софілканич Н.в.

17.00–17.20  Нейрофізіологічні,  нейрокогнітивні та 
клінічні маркери депресій у підлітків із 
адиктивною поведінкою

neurophysiological, neurocognitive 
and clinical markers of depression in 
adolescents with addictive behavior

Проф. Михайлова Емілія 
Аурелівна  
(д.мед.н., керівник відділення 
психіатрії ДУ «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків» 
НАМН України, професор 
кафедри психіатрії Харківського 
медичного університету, Харків, 
Україна)

17.20–17.40  Нейробіологія афективних розладів

neurobiology of affective disorders 

К.м.н. Софілканич Ніна Василівна  
(асистент кафедри неврології, 
нейрохірургії та психіатрії 
ДУ«Ужгородський національний 
університет», Ужгород, Україна).

17.40–18.00  Шизофренія, як нейроонтогенетична 
проблема

Schizophrenia as a neuro-ontogenetic 
problem

Проф. Винник Михайло Іванович 
(завідувач кафедри психіатрії, 
наркології та медичної психології, 
ДУ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет Моз України», Івано-
Франківськ, Україна).

18.00–18.20  Суїцидальна поведінка у дітей 
та підлітків з депресивними 
розладами коморбідними із деякими 
неврологічними захворюваннями

Suicidal and self-harming behavior in 
children and adolescents with depressive 
disorders comorbid with some neurological 
disorders

С.н.с. Матковська Тетяна 
Миколаївна  
(к.мед.н., старший науковий 
співробітник відділення психіатрії, 
ДУ «Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків» НАМН України, 
доцент кафедри психіатрії, 
наркології, неврології та 
медичної психології Харківського 
національного університета ім. 
василя Назаровича Каразіна)

18.20–18.40  Нейропсихіатричні та неврологічні 
розлади при діабетичних 
енцефалопатіях у дітей та підлітків

neuropsychiatric and neurological 
disorders in diabetic encephalopathies in 
children and adolescents

С.н.с. Мітельов Дмитро 
Анатолійович  
(к.мед.н., старший науковий 
співробітник відділення психіатрії, 
ДУ «Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків» НАМН України)

18.40–19.00 Обговорення доповідей (Discussion) Ч
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10.00–11.40  Сесія 1 / Session 1 

Круглий стіл 01 
СИСТЕМНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ТА ЇХ 
РОДИНАМ

Round table 01 
PROvIDInG SyStEMAtIC AID FOR CHILD 
AnD ADOLESCEntS

МОДЕРАТОРИ: 
Катерина Бояршинова Іванівна 
(Національний університет ім. 
Тараса Шевченко, Київ, Україна),

Dr. Boris Lorberg, M.D., M.B.A., 
(Worcester, MA, USA), Dr. Robert 
Klaehn, M.D., (Arizona, USA). 

10.00–10.30  Виступи представників державних 
структур

Presentations government agencies

10:30–10:50 Сучасні діагностичні інструменти 
для визначення потреби в допомозі, 
складанні програм та моніторингу 
дієвості програм підтримки дітей та 
підлітків в умовах деінституалізації 
психіатричної допомоги

Modern diagnostic tools to identify 
needs, develop interventions, and 
monitor outcomes in the context of 
deinstitualization of psychiatric care

Dr. Boris Lorberg  
(Assistant Professor of Psychiatry 
and Pediatrics in UMass Medical 
School, Associate Medical Director 
in Adolescent Continuing Care 
Units, Worcester Recovery Center 
and Hospital).

10:50–11:30 CASII: стандартизований інструмент 
оцінки визначення інтенсивності 
допомоги дітям та підліткам, AACAP®

CASII is a standardized assessment tool 
that provides a determination of service 
intensity needed by a child or adolescent, 
AACAP®

Dr. Robert Klaehn, M.D.  
(Specialist in Autism, Intellectual 
Disability and Infant and Early 
Childhood Psychiatry Board 
Certified in Adult and Child 
Psychiatry Distinguished Fellow, 
American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, Medical 
Director of Arizona Division 
of Developmental Disabilities, 
Maricopa Integrated Health System-
Phoenix and St. Joseph’s Hospital 
and Medical Center)  

11:30–11:40 Обговорення доповідей (Discussion)

11.40–12.00  Перерва на каву (Coffee break)

14.30–15.30 Сесія 4 / Session 4 (Паралельна сесія в іншому залі)

Круглий стіл 02 
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ 
ЗАСОБИ: ПОШУКИ БАЛАНСУ МІЖ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ 

Round table 02 
ANTIEPILEPTIC DRUGS: FINDING A BALANCE 
BETWEEN EFFICACY AND SAFETY

МОДЕРАТОРИ: 
проф. Марута Н.о.,  
доц. Марценковський І.А.

14.30–14.50 Особливості діагностики та терапії БАР 
у жінок молодого віку

Features of diagnosis and therapy of BAR 
in young women

Проф. Марута Наталія 
Олександрівна  
(д.мед.н., заступник директора з 
наукової роботи,  завідувачка відділу 
пограничної психіатрії ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України», Харків, Україна)

14.50–15.10 Особливості застосування 
протиепілептичних лiкарських засобiв 
при епiлепсiях у жінок дітородного віку

Features of the use of antiepileptic drugs for 
epilepsy in women of childbearing age

Доц. Марценковський Ігор 
Анатолійович  
(к.мед.н., завідувач відділу 
психічних розладів дітей та 
підлітків ДУ «Науково-дослідний 
інститут психіатрії Моз України», 
Київ, Україна).

15.10–15.30 Дискусія (Discussion)

17.00–19.00 Сесія 6 / Session 6 

КОРОТКІ ДОПОВІДІ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ

BRIEF PRESEntAtIOn AnD CASE REPORtS

МОДЕРАТОРИ:
Dr. Gabriel vainstein (tel Aviv, Israel),  
проф. винник М.І. (Івано-Франківськ), 
проф. Гриб в.А. (Івано-Франківськ)., 
проф. Кирилова Л.Г. (Київ), 
Dr. Robert Lindsay Klaehn (Arizona, USA), 
Prof Boris Lorberg (Worcester, USA), 
проф. Марута Н.о. (Харків), 
доц.  Мартинюк в.Ю. (Київ),  
доц. Марценковський І.А. (Київ), 
проф. Михайлова Е.А. (Харків), 
проф. орос М.М. (Ужгород), 
проф. Пітик М.І. (Івано-Франківськ), 
проф.. Танцура Л.М. (Харків) 

17.00–17.20 Альтернуюча геміплегія раннього 
дитячого віку

Alternating hemiplegia of childhood

Харитонов Володимир Ігорович 
(лікар-психіатр дитячий,  лікар 
невролог дитячий, завідуючий 
дитячим відділенням ТМо 
«Психіатрія» Київ, Україна)
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17.20–17.40 Первазивні розлади розвитку, 
асоційовані з орфанними 
захворюваннями в дитячій неврології

Pervasive developmental disorders 
associated with orphan diseases in pediatric 
neurology.

Мірошников Олександр 
Олександрович  
(к.мед.н., лікар невролог 
дитячий, провідний науковий 
співробітник відділення 
психоневрології для дітей з 
перинатальною патологією та 
орфанними захворюваннями ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства, 
гінекології НАМН України»)

17.40–18.00 Випадок первазивного розладу 
розвиткуу підлітка з лобною фокальною 
епілепсією з нападами у вигляді рухових 
стеріотипій та вокалізацій

the case of widespread disorder and frontal 
focal epilepsy in adolescent with seizures 
as motor stereotypes and vocalizations 
patterns.

Скрипник Тетяна Олексіївна 
(лікар психіатр дитячий, лікар 
педіатр, молодший науковий 
співробітник відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Науково-дослідний інститут 
психіатрії Моз України», лікар 
психіатр дитячий центру 
психіатричної та психологічної 
допомоги університетської 
клініки Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, Київ, Україна)

18.00–18.10 Роль батьків в терапевтичному процесі 
дитини з розладом харчової поведінки. 

the role of parents in the treatment process 
of child with an eating disorder.

Здорик Ірина Федорівна  
(канд. мед. наук, с.н.с. наукового 
організаційно-методичного та 
інформаційно-аналітичного 
відділу, ДУ «Український науково-
дослідний інститут психіатрії 
Міністерства охорони здоров’я», 
м. Київ, Україна)

18.10–18.20 Напади черевної мігрені у підлітка 
з посттравматичним стресовим 
розладом

the attacks of abdominal migraine in 
a teenager with posttraumatic stress 
disorder

Марценковський Дмитро 
Ігорович   
(лікар-психіатр, лікар – психіатр 
дитячий, Американський 
медичний центр, Київ, Україна)

18.20–18.30 Проблеми поведінки, пов›язані 
зі статевим дозріванням у підлітків 
з розладами аутистичного спектра

Behavior problems associated with puberty 
in adolescents with autism spectrum 
disorders.

Стратович Юрій Олександрович 
(Лікар – психіатр дитячий, ТМо 
«Психіатрія», Універсальна клініка 
оберіг, Київ, Україна)

18.30–18.40 Декілька випадків коморбідності 
гіперкінетичного та біполярного 
афективного розладу у дитячому віці

Several cases of comorbidity hyperkinetic 
and bipolar affective disorder in childhood

с.н.с. Марценковська Інна 
Іванівна  
(к.мед.н., провідний науковий 
співробітник відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Інститут психіатрії Моз України», 
лікар психіатр дитячий центру 
психіатричної та психологічної 
допомоги університетської 
клініки Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, Київ, Україна)

18:40–18:50 Поліморбідність психічних розладів 
протягом життя у пацієнта з РАС із 
генетичним поліморфизмом  – 1q21.1 
синдромом

Polymorbidity of psychiatric disorders 
in life in a patient with ASD with genetic 
polymorphism – 1q21.1 syndrome

Макаренко Анна Вячеславівна 
(Лікар психіатр дитячий, 
аспірантка відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Інститут психіатрії Моз України», 
лікар психіатр дитячий центру 
психіатричної та психологічної 
допомоги університетської 
клініки Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, Київ, Україна)

18.50–19:00 Використання пакету напів-
структурованих інтерв›ю DAWBA для 
діагностики мультиморбідних розладів 
психіки в педіатричній практиці

Using Package Semi-Structured Interview 
DAWBA for Diagnosis of Multimorbid 
Mental Disorders in Pediatric Practice

Ващенко Олеся Сергіївна 
(дитячий психолог, науковий 
співробітник  відділу психічних 
розладів дітей та підлітків ДУ 
«Інститут психіатрії Моз України», 
Київ, Україна)

19:00–19:20 Обговорення представлених клінічних 
випадків
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08.00–09.00  Реєстрація (Registration)

 09.00–11.30 Сесія 4 / Session 4

Cимпозіум 05
РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ (НЕВРОЛОГІЧНІ, 
ПСИХІАТРИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ, 
ОСВІТНІ, ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)  

Symposium 05
DEVELOPMENTAL DISОRDERS 
(NEUROLOGICAL, PSYCHIATRIC, 
PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, 
ETHICAL ASPECTS)

МОДЕРАТОРИ: 
Проф Танцура Л.М.,  
Prof Robert  Klaehn,   
доц. Пітик о.М.

09.00–09.20 Когнітивні порушення у дітей з 
хворобами накопичення

Cognitive impairment in children with 
metabolic storage diseases. 

Проф. Танцура Людмила 
Миколаївна 
(д.мед.н., завідувачка відділу 
дитячої психоневрології та 
пароксизмальних станів ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії 
та наркології»   НАМН України, 
Харків, Україна)

09.20–09.40 Тривога як причина невротичних ім-
пульсій та перверсій: психоаналітичний 
та фармакотерапевтичний менеджмент

Anxiety as a cause of neurotic impulses and 
perversions: psychoanalytic and pharmaco-
therapeutic management

Проф. Орос Михайло 
Михайлович  
(д.мед.н., завідувач кафедри 
неврології, нейрохірургії та 
психіатрії Ужгородського 
національного університету, 
Ужгород, Україна)

09.40–10.10 Нормальна і ненормальна сексуальна 
поведінка у осіб із вадами розвитку

normal and Abnormal Sexual Behavior and 
Persons with Developmental Disabilities

Dr. Robert Lindsay Klaehn, M.D. 
(Distinguished Fellow of the 
American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, Medical 
Director of Arizona Division 
of Developmental Disabilities, 
Maricopa Integrated Health System 
Child Psychiatry Fellowship and 
Board Member of the Infant and 
toddler Mental Health Coalition of 
Arizona)

10.10–10.30  Несприятливі події дитинства та муль-
тидисциплінарні компетенції. Контекст 
превентивних стратегій

Adverse childhood events and 
multidisciplinary competencies. Context of 
preventive strategie

Борщевська Анжела Вікторівна  
(к.мед.н.,доцент кафедри 
психіатрії та психотерапії ФПДо 
ЛНМУ імені Данила Галицького, 
Львів, Україна).

10.30–10.50  Насильство в школі. Менеджмент булін-
гу у підлітків з розладами аутистичного   
та гіперкінетичного спектрів.

violence at school. Management of 
bullying in adolescents with autistic and 
hyperkinetic spectrum disorders.

Бояршинова Катерина Іванівна 
(Президент Незалежної 
асоціації психологів,  член 
всесвітньої Федерації 
ментального здоров’я WFMH 
(USA), Керівник психологічної 
служби Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, Київ, Україна).

10.50–11.30  Зловживання психоактивними речови-
нами та особи з вадами розвитку.

Substance Abuse and Persons with 
Developmental Disabilities

Dr. Robert Lindsay Klaehn, M.D. 
(Distinguished Fellow of the 
American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, Medical 
Director of Arizona Division 
of Developmental Disabilities, 
Maricopa Integrated Health System 
Child Psychiatry Fellowship and 
Board Member of the Infant and 
toddler Mental Health Coalition of 
Arizona)  

11.30–11.50  Медико-психологічний супровід інклю-
зивної освіти дітей, підлітків та молодих 
дорослих із первазивними розладами 
розвитку

Medical and psychological support for in-
clusive education of children, adolescents 
and young adults with pervasive develop-
mental disorders.

к.мед.н. Литвинов Олександр 
Олександрович  
(лікар психіатр Комунального 
некомерційного підприємства 
«Міський психоневрологічний 
диспансер № 3» Харківської  
міської  ради, викладач Інституту 
післядипломноі освіти та 
заочного (дистанційного) 
навчання Харківського 
національного Унівeрситeту ім. 
в.Н.Каразіна, Харків, Україна)

11.50–12.10 Старіння осіб із вадами розвитку

Aging and Developmental Disability

Dr. Robert Lindsay Klaehn, 
M.D. (Distinguished Fellow of the 
American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, Medical 
Director of Arizona Division of 
Developmental Disabilities, Maricopa 
Integrated Health System Child 
Psychiatry Fellowship and Board 
Member of the Infant and toddler 
Mental Health Coalition of Arizona)  

12.10–12.20  Обговорення доповідей (Discussion) 

12.20–12.40  Перерва на каву (Coffee break)
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12.40–13.20 Сесія 8 / Session 8

Майстер клас 02
РДУГ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Workshop 02
ADHD IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

12.40–13.00  Розлад із дефіцитом уваги та 
гіперактивністю у дітей та підлітків: 
діагностика та менеджмент. Клінічна 
настанова заснована на доказах 
(українська адаптація)

Attention deficit and hyperactivity disorder 
in children, adolescents and young adults: 
diagnosis and management. Clinical 
guidelines based on evidence (Ukrainian 
adaptation)

С.н.с. Ліщишина  Олена 
Михайлівна  
(к.мед.н., начальник відділу стан-
дартизації медичної допомоги 
департаменту оцінки медичних 
технологій Державного підпри-
ємства «Державний експертний 
центр Моз України»). 

13.00-13.30  РДГУ – Обговорення клінічних перспек-
тив дитячим психіатром із США  

ADHD - Clinical Perspectives from a US 
Child Psychiatrist

Dr. Boris Lorberg, MD  
(Assistant Professor of Psychiatry 
and Pediatrics at UMass Medical 
School, Associate Medical Director 
of Adolescent Continuing Care 
Units, Worcester Recovery Center 
and Hospital).

13.30-13.50  Обговорення доповідей (Discussion) Авдєєв о.С., Бояршинова К.І., 
Бікшаєва Я.Б., vainstein 
Gabriel, Lorberg Boris, Ліщи-
шина о.М., Литвинов о.о., 
Макаренко А.в., Мартинюк в.Ю., 
Марценковський І.А., 
Марценковська І.І., Пітик о.М., 
Скрипник Т.о., Стратович Ю.о., 
Харитонов в.І. 

13.50–14.40  Обідня перерва (Lunch Break)

14.40–16.20  Сесія 9 / Session 9

Майстер клас 03
РДУГ У ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ 

Workshop 03
ADHD IN ADULTS PATIENTS

МОДЕРАТОРИ:  
Dr. Gabriel vainstein,  
доц. Пітик о.М.,
лікар психіатр Авдєєв о.С.

14.40–15.00  Особливості перебігу РДУГ у дорос-
лому віці та труднощі діагностики в 
психіатричній практиці.

Specifics of ADHD course in adults 
and difficulties in diagnostic process in 
psychiatric practice 

Доц. Пітик  Олена Миколаїв-
на (к.мед.н., доцент кафедри 
психіатрії, наркології та 
медичної психології, ДУ «Івано-
Франківський національний 
медичний університет 
Моз України», Івано-Франківськ, 
Україна)

15.00–15.40  РДУГ у дорослих пацієнтів. Коморбід-
ність з неврологічними та психічними 
розладами. Особливості діагностики 
та терапії

ADHD in adult patients. Comorbidity with 
neurological and psychiatric disorders. 
Features of diagnosis and therapy 

Dr. Gabriel Vainstein  
(Specialist in neurology Kahn-
Sagol-Maccabi Research and 
Innovation Institute, tel Aviv, Israel)

15.40–16.00  Когнітивно-поведінкова терапія РДУГ 
у дорослих

Cognitive Behavioral therapy of ADHD in 
Adult

Авдєєв Олександр Сергійович 
(лікар психіатр ТМо “Психіатрія”, 
Київ, Україна)

16.00–16.20  Обговорення доповідей (Discussion) Авдєєв о.С., Бояршинова К.І., 
Бікшаєва Я.Б., vainstein Gabriel, 
Lorberg Boris, Ліщишина о.М., 
Литвинов о.о., Макаренко А.в., 
Мартинюк в.Ю., Марценковський 
І.А., Марценковська І.І., Пітик о.М., 
Скрипник Т.о., Стратович Ю.о., 
Харитонов в.І.

16.20–17.00  Обговорення доповідей, підведення підсумків, прийняття резолюції 
(Discussion summary, resolutions)
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