
Звіт 

про проведення науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 

(м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний 

медичний університет, 9-10 липня 2020 року) 
в дистанційному режимі 

 

9-10 липня 2020 року Івано-Франківським національним медичним 

університетом  проводилась науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти клінічної неврології». Відповідно до проекту Реєстру 

з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2020 р. 

конференція запланована на 16-17 березня в Івано-Франківській області (м. 

Яремче, с. Паляниця, туристичний комплекс «Буковель»), але у зв'язку з введенням 

КМУ обмежувальних заходів щодо розповсюдження COVID-19, захід був 

проведений в online форматі. 

Конференція проведена кафедрою неврології та нейрохірургії ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». Програму конференції склали 

3 наукових семінари:  

- У фокусі – розсіяний склероз, нейроінфекція 

- Неврологічний дайджест /когнітивні та поведінкові порушення/ 

- Захворювання периферичної нервововї  системи  

та 1 науковий симпозіум  

- Лабіринти в діагностиці неврологічних захворювань. 

Було представлено 18 доповідей, присвячені сучасним методам діагностики 

та лікування запальних та аутоімунних захворювань нервової системи, 

захворюванням периферичної нервової системи. Особливу увагу приділено 

когнітивним та поведінковим порушенням, їх корекції. 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.  

Досвідом діагностики та лікування розладів поведінки у пацієнтів з 

деменцією різного генезу (хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, 

фронтотемпоральна дегенерація та ін.) в Канаді поділився лікар-геронтолог 

Весельський О.І. 

Тематику больових синдромів при захворюваннях периферичної нервової 

системи, висвітлили професори медичних університетів зі всіх куточків України: 

Харкова, Львова, Ужгорода, Дніпра, поділившись досвідом менеджменту 

діагностики та лікування. Продовженням теми слугували доповіді провідних 

українських фахівців про когнітивно-емоційний домен пацієнтів після 

перенесеного інсульту або в рамках нейродегенеративних процесів, представлені 

професором професором Орос М.М. (Ужгород) та професором Дельва М.Ю. 



(Полтава). Актуальну тему професійного вигорання висвітлила доцент, д.мед.н 

Насонова Т.І. (Київ). 

В рамках даного заходу прозвучали доповідь з актуальної неврологічної 

тематики, яка стосується опортуністиних захворювань нервової системи при 

імунодефіциті різного генезу, яку висвітлив інфекціоніст професор Грижак І.Г. 

(Івано-Франківськ). 

Професор Негрич Т.І. (Львів), керівник Західноукраїнського центру 

розсіяного склерозу ділилися досвідом мистецтва лікування хворих на розсіяний 

склероз. Продовжили тематику Пашковський В.І. (Дніпро), професор Гриб В.А. 

(Івано-Франківськ) та аспірант кафедри неврології Боженко М.І. (Львів). 

Обговорено діагностичні та лікувальні аспекти хворих з вестибулярним 

синдромом: професор шкробот С.І. (Тернопіль) та висвітлена ця проблема 

отоларінгологом Геник Я.І. (Івано-Франківськ), як перехрестя неврологічної та 

отоларингологічної патології. 

Прозвучали доповіді й дитячих неврологів: професора Пітика М.І. (Івано-

Франківськ) та доцента Ліскевич І.І (Івано-Франківськ). 

Наукові публікації у вигляді тез (з них: Івано-Франківський національний 

медичний  університет – 5 праць) видані в журналі «Неврології ім. Б.М. 

Маньковського». – Том 8, №1-2. - 2020. ISSN 2524-0412. 

Зареєстровано 1164 учасників конференції, серед яких  14 - лекторів, в тому 

числі 8 – професорів, з яких: 

Івано-Франківського національного медичного університету – 2;  

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – 

2;  

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського – 1;  

Української стоматологічної академії – 1; 

Ужгородського національного університету – 2. 

 

 

Резолюція конференції: 

 

• Створити реєстр хворих з розсіяним склерозом за областями для 

призначення належної модифікуючої терапії, а також моніторингу ефективності 

призначеного лікування (відповідальний – завідувачка кафедри неврології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

д.мед.н., професор Негрич Т.І.) 

• Розробити обов’язковий діагностичний алгоритм для встановлення 

діагнозу «розсіяний склероз», який включає МРТ обстеження головного, спинного 

мозку та зорових нервів із використанням FLAIR, T2, доконтрастного і 

післяконтрасного T1 та дифузно-зваженого режимів (потужність магнітного поля 

не менше 1,5 Тс). У цереброспінальній рідині слід проводити дослідження таких 

показників, як глюкоза, лактат, білок, кількість клітин, олігоклональні смужки, 

ПЛР до вірусів (відповідальний – завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії 

Івано-Франківського національного медичного універститету, д.мед.н., професор 

Гриб В.А.) 



• Хвороба дрібних судин повинна бути основною мішенню 

профілактичних і лікувальних стратегій, оскільки вона є можливим чинником 

криптогенних інсультів у осіб молодого віку, а також причиною деменції 

(відповідальний - доцент кафедри неврології №1 Національної медично академії 

імені Шупика П.Л., д.мед.н. Насонова Т.І.) 

• Запровадити алгоритм обстеження хворого з головокружінням з 

обов’язковою консультацією невролога та отоларинголога (відповідальний – 

завідувачка кафедри неврології психіатрії, наркології та медичної психології 

Тернопільського національного медичного університету, д.мед.н., професор 

Шкробот С.І.) 

• 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 
 


