
ЛЬВІВСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

ОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ:
•

•

•
•

•
•
•

•

Українське товариство фізичної та реабілітаційної
медицини
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація
перинатологів України»
Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Львівське обласне товариство неврологів
Львівський осередок ВГО «Асоціації перинатологів України»
Львівський осередок Всеукраїнської асоціації клінічної хімії
та лабораторної медицини
Товариство дитячих пульмонологів і алергологів при УЛТ

• Львівський осередок Української асоціації фахівців
ультразвукової діагностики

• Осередок рентгенологів Львівщини
• ГО «Платформа здоров'я»

ЗА ПІДТРИМКИ:
• Міністерства охорони здоров я України
• Департаменту охорони здоров я ЛОДА

’
’

ПРОГРАМА

9•11
КВІТНЯ

9•11
КВІТНЯ

ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ:

www.galexpo.com.ua/galmed/
/www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ФОРУМУ:

11 квітня 2019

10:00 – 14:15 Практичний майстер-клас по новітнім
технологіям в галузі реабілітації

Організатори: Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів
Українська Асоціація лікарів фізичної і реабілітаційної
медицини
ЛНМУ імені Данила Галицького
ПрАТ «ГалЕКСПО»

Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Доповідачі: Олег Качмар ( к.м.н., зав. відділом інноваційних
технологій Міжнародної реабілітаційної клініки
Козявкіна)
Анна Кушнір (науковий співробітник, лікар-
педіатр Міжнародної реабілітаційної клініки
Козявкіна)

Доповідач: Анджей Борута, фізичний терапевт, представник
компанії «КІНЕЗИС» (Польща)

Доповідачі: Компанія «РМЕД», м.Київ
Паламарчук Андрій Леонідович к.м.н., лікар вищої
кваліфікаційної категорії за спеціальністю
неврологія

Доповідач: Компанія «РМЕД»,м.Київ

®

10:00 – 10:30 «Комп'ютерна ігротерапія в реабілітації за
Методом професора Козявкіна»

10:30 – 11:30 «Підвісна терапія при патології опорно-
рухового апарату»

11:30 – 12:00 «ТЕНС ( транскутанна електро нейро
стимуляція) в реабілітації дисфункції
верхньої половини тіла»

12:00 – 14:15 «Neurac терапія в комплексній реабілітації
після артроскопічний втручань. Стан
після пластики передньої хрестоподібної
зв'язки»

20192019

Науково-практичні конференції внесено до Реєстру з їздів, конгресів,
симпозіумів, науково-практичних конференцій та медичних виставок
МОЗ України, які проходитимуть в Україні у 2019 році

’

Науково-практична конференція

12:25 – 12:50 Кава-брейк

Організатори: ЛНМУ імені Данила Галицького
Львівський осередок Асоціації перинатологів України

Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), Львівський плац
мистецтв (вул.Коперника, 17

Проректор з наукової роботи ЛНМУ імені Данила
Галицького д.мед.н., проф.А.Й.Наконечний
Головний експерт з акушерства та гінекології
Департаменту охорони здоров'я ЛОДА Потапов І.А.
Голова Львівського осередку ВГО Асоціації
перинатологів України, віце-президент ВГО «Асоціація
гінекологів-ендокринологів України» д.м.н., проф.
Пирогова В.І.

Доповідач: Кравченко О.В., д.м.н., проф., ВДНЗ «Буковинський
державний медичний університет», м.Чернівці

Доповідач: Ткаченко Р.О., д.м.н., проф., Національна академія

Доповідач: Геряк С.М. д.м.н., проф., Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Доповідач: Данкович Н. О., д. м. н., Генеральний директор
МЦ «Мати та дитина», м.Київ

Доповідач: Ткаченко Р.О., д.м.н., проф., Національна академія
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, м.Київ

Доповідач: Гамісонія І., м. Київ

Доповідач: Шурпяк С. О., д.м.н., доц., ЛНМУ імені Данила
Галицького, м.Львів

)

післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, м.Київ

ПРИВІТАННЯ

09:30 «Проблема гормональної терапії у вагітних
після ЕКЗ»

09:55 «Сучасні аспекти діагностики, профілактики
та терапії прееклампсії»

10:25 «Передчасні пологи: чи всі заходи однаково
ефективні?»

10:50 «Питання взаємодії лікарів акушер-гінекологів
та репродуктологів при лікуванні пар з
безпліддям»

11:15 « в акушерстві.
Що нового? Огляд гайдлайнів»

11:40 «Рідкокристалічна контактна термографія:
нова технологія в комплексному підході
до раннього виявлення раку молочної залози»

12:00 «Таргетна терапія при порушеннях
репродуктивного здоров'я»

Patient blood management

11 квітня 2019

10:00 – 18:00
«Проблеми репродуктивного здоров'я
сім'ї»

12:55 «Потреби сучасної жінки та можливості
гормональної контрацепції»

13:20 «Збереження якості життя і соціальної
активності жінок у пострепродуктивному
періоді»

13:45 «Післяпологовий менеджмент пацієнток
з аномаліями розвитку статевих органів»

14:10 «Інноваційні підходи до лікування безпліддя
маткового генезу»

14:30 «Тромботична мікроангіопатія в акушерстві»

14:50 «По сходинках життя – сюрреалістичне
оповідання»

Особливості клінічного перебігу вагітності у жінок із
порушенням зовнішньо-секреторної функції підшлункової
залози

Сучасні способи профілактики післяопераційних ускладнень
після гінекологічної операції– можливості операційної
медичної сестри

endency for depression in pregnant women compared to
postpartum

Аналіз рівня електролітів крові у вагітних із пролапсом
мітрального клапана

Профілактика та лікування прееклампсії

Особливості лікування сифілісу у вагітних жінок

Ретрохоріальна гематома першого триместру вагітності як
предиктор пізніх гестаційних ускладнень

Особливості планування сім'ї у жінок, хворих на розсіяний
склероз

Оцінка ризику пізніх порушень репродуктивного здоров'я
після ургентних гінекологічних втручань

Доповідач: Квашенко В.П., д.м.н., проф., м.Київ

Доповідач: Єрмоленко Т.О., д.м.н., проф., Одеський наіональний
медичний університет

Доповідач: Вереснюк Н.С., к.м.н., доц. ЛНМУ імені Данила
Галицького, м.Львів

Доповідач: Квашенко В.П., д.м.н., проф., медична компанія
« » м.Київ

Доповідач: Підгірний Я.М. д.м.н., проф., ЛНМУ імені Данила
Галицького м.Львів

Доповідач: Пирогова В.І. д.м.н., проф., ЛНМУ імені Данила
Галицького, м.Львів

Багній Н.І., Багній Л.В., Колочун Г.В. – Тернопільський
державний медичний університет

Геряк С.М., Зубатюк О.А., Колочун Г.В.,
Мельнікова М.К., Кобза К.П. – Тернопільський
державний медичний університет

Christina Sira Husak, Victoria Dobryanska,
Antonina Troyanenko – Тернопільський державний
медичний університет

Добрянська В.Ю., Геряк С.М. – Тернопільський
державний медичний університет

Резніченко Г.І., Потебня В.Ю.,
Плотнікова В.М., Зварич Л.І. – Запорізька
медичнаакадемія післядипломної освіти

Резніченко Н.Ю., Дюльмезова-Білаш О.О. –
Запорізький державний медичний університет

Ошуркевич О.О. – ЛНМУ імені Данила Галицького

Негрич О. – ЛНМУ імені Данила Галицького

Дякунчак Ю.Р. – ЛНМУ імені Данила Галицького

Ilaya

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

T

Семінар

Тренінг

Організатор: Осередок рентгенологів Львівщини
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), Львівський палац

мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: Тренінг-Центр «Лідер»
Місце проведення: конференц-зал №4 (ІІ поверх), Львівський палац

мистецтв (вул. Коперника, 17)

10 квітня 2019

10 квітня 2019

14:00 – 17:00
«Нові технології в рентгендіагностиці»

10:00 – 18:00
«Переговори з пацієнтом»

Перебіг вагітності і пологів у жінок із запальними
захворюваннями геніталій в анамнезі

Аналіз репродуктивного здоров'я жінок після оперативних
втручань на яєчниках у віковому аспекті

Закриття конференції. Вручення сертифікатів

Лаба О.В. – ЛНМУ імені Данила Галицького
МОЗ Украни

Ференц М. – ЛНМУ імені Данила Галицького
МОЗ Украни

15:00 – 15:30



11:30 – 11:45 «Стандартизація процесів у лабораторній
медицині. Індикатори якості»

11:45 – 12:00 «Предиктори в лабораторній діагностиці»

12:00 – 12:15 «Можливості Рош Діагностикс в діагностиці
раку шийки матки»

12:15 – 12:30 «Реальні приклади цифрової трансформації
медичних лабораторій України за допомогою
лабораторних інформаційних систем»

12:30 – 12:45 «Вплив цитокінічного навантаження
на цитокіновий статус при вагітності»

12:40 – 13:00 Запитання. Відповіді. Вручення сертифікатів

13.30- 15.00 Клінічні випадки в дитячій алергології: від
анамнезу до молекулярної діагностики алергії

15:00 – 16:00 Пневмонія сьогодення: що змінилося?

16:00 – 17:00 Особливості трактування, діагностики
і лікування бронхолегеневої дисплазії у дітей:
дует неонатолога і педіатра

17:00 Закриття семінару. Вручення сертифікатів

«
»

« »

«

»

Доповідач: Максимюк Г.В., д.б.н., проф. кафедри клінічної
лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила
Галицького

Доповідач: Ястремська О.О.,к.м.н., доц. кафедри клінічної
лабораторної діагностики ЛНМУ імені Данила
Галицького

Доповідач: Балашов М.О. – фахівець з методів розширення ринку
збуту Рош-Україна

Доповідач: Леміш В.О., лікар лаборант, LIS-експерт компанії
TerraLab.

Доповідач: Лаповець Л. Є. – зав. кафедри клінічної лабораторної
діагностики, д.м.н., проф., Коноваленко О. В. –
зав. лабораторії КП «Луцький клінічний пологовий
будинок»

Організатор: Товариство дитячих пульмонологів і алергологів
при УЛТ ЛНМУ імені Данила Галицького

Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Доповідачі: Беш Л. В.– професор, зав. кафедри педіатрії №2
ЛНМУ імені Данила Галицького, керівник Львівського
міського дитячого алергологічного центру,
гол. експерт Департаменту ОЗ ЛОДА з дитячої
алергології
Мацюра О. І. – к.м.н., асистент кафедри педіатрії №2
ЛНМУ імені Данила Галицького

Доповідач: Лига О. В. – гол. експерт Департаменту ОЗ ЛОДА
з дитячої пульмонології, дитячий пульмонолог
ЗУСДМЦ

Доповідачі: Добрянський Д.О. – професор кафедри педіатрії №2
ЛНМУ імені Данила Галицького;
Беш Л. В.– професор, зав. кафедри педіатрії №2
ЛНМУ імені Данила Галицького

Організатор: Львівський осередок Української асоціації фахівців
ультразвукової діагностики

Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Семінар

Семінар

10 квітня 2019

10 квітня 2019

13:30 – 18:00
«Дискусійні питання дитячої пульмонології та
алергології. Аналіз клінічних випадків»

11:00 – 14:00
«Переваги ультразвукової діагностики
при застосуванні універсальної системи
експертного класу»

9 квітня 2019

10:00

12:30 – 13:00 «Еволюція поглядів в проблемі гострої
церебральної недостатності»

13:00 – 13:30 «Застосування Едаравону в різних клінічних
ситуаціях при ішемічному
інсульті»

13:30 – 14:00 «Хронічний біль в тазу»

14:00 – 14:20 «Постінсультний біль»

14:20 – 14:40 «Біль в нижній частині спини: погляд
ревматолога»

14:40 – 15:00 КАВА-БРЕЙК
15:00 – 15:20 «Розсіяний склероз – зміна парадигми»

15:20 – 15:45 «Біль в шиї – неврологічна банальність
чи клінічний виклик?»

15:45 – 16:10 «Хвороба малих судин – верхівка айсберга»

16:10 – 16:30 «Сучасні рекомендації (2018) щодо раннього
ендоваскулярного лікування гострого
ішемічного інсульту та їх практичне
застосування»

16:30 – 16:40 «Зміни глікозилювання IgG у спинномозковій
рідині у пацієнтів з розсіяним склерозом»

16:40-17:00 «Клініко-діагностичні особливості перебігу
розсіяного склерозу з урахуванням імуно-
біологічного та клініко-неврологічного
дослідження у пацієнтів, які приймають
хворобомодифікуючу терапію»

17:00 Закриття конференції. Вручення сертифікатів

Відкриття Львівського Медичного Форуму

Науково-практична конференція

Організатори: ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра неврології;
Львівське обласне товариство неврологів

Місце проведення: конференц-зал №1, Львівський Палац мистецтв
(вул. Коперника,17)

Доповідач: Дзяк Л. А. д.м.н., проф., член-кор. НАМН України,
зав. кафедри нервових хвороб та нейрохірургії
факультету післядипломної освіти ДДМА (Дніпро)

Доповідач: Московко С.П., д.м.н., проф., зав. кафедри нервових
хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова (Вінниця)

Доповідач: Орос М.М., д.м.н., проф., зав. кафедри неврології,
нейрохірургії та психіатрії медичного факультету
УНУ (Ужгород)

Доповідач: Орос М.М., д.м.н., проф., зав. кафедри неврології,
нейрохірургії та психіатрії медичного факультету
УНУ (Ужгород)

Доповідач: Сміян С. І., д.м.н., проф., заслужений дiяч науки i технiки
України, зав. кафедри внутрішньої медицини №2 ТДМІ
(Тернопіль)

Доповідач: Негрич Т.І., д.м.н., проф., зав. кафедри неврології ЛНМ
імені Данила Галицького

Доповідач: Матвієнко Ю.О., к.м.н., доц. кафедри неврології ЛНМУ
імені Данила Галицького (Львів)

Доповідач: Федоришин Л.В., к.м.н., керівник Центру
екстрапірамідних розладів (Львів)

Доповідач: Нетлюх А.М., д.м.н.. проф. кафедри невропатології та
нейрохірургії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького
(Львів)

Доповідач: Гичка К.М., ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів)

Доповідач: Бойчук М.О., ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів)

У

12:30 – 18:00
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЇ.
СУЧАСНІ АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ
ТА ЛІКУВАННЯ»

9 квітня 2019

9 квітня 2019

10:00 – 18:00
«Школа Лікаря Первинки: Сучасні секрети
успішної практики»

13:20 – 14:20
«S-monovette – переконливі аргументи
безпечної системи для забору крові»

Тренінг

Семінар

Організатор: ГО «Платформа здоров'я»
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац

мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: компанія «Біо Тест Мед»
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), Львівський палац

мистецтв (вул. Коперника, 17)

10 квітня 2019

10:00 – 18:00
«Сучасні аспекти фізичної та реабілітаційної
медицини»

Науково-практична конференція

Організатори: Українське товариство фізичної та
реабілітаційної медицини
Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів
ЛНМУ імені Данила Галицького

Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Доповідач: Кияк Григорій, Амбасадор Європейської Асоціації
превентивної кардіології в Україні, к.м.наук, кардіолог,
науковий співробітник Університетської клініки
м. Майнц (Німеччина)

Доповідач: Альошко Олена – фізичний терапевт, Офіційний
сертифікований викладач методу NEURAC в Україні
Керівник відділення фізичної реабілітації медичного
центру ZARTA, Київ

Доповідач: Паламарчук Андрій Леонідович кандидат медичних
наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії за
спеціальністю неврологія

Доповідач: Юлія Амеліна ГО «Українське товариство
ерготерапевтів»; Військово-медичний клінічний
центр Західного регіону

Доповідач: Н.Є. Грабарчук – лікар-педіатр, науковий
співробітник-консультант

Доповідач: Кравець Р.А.доц. ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Доповідач: Лісков Ярослав Петрович, асистент кафедри медичної
реабілітації та медико-соціальної експертизи ВНМУ
ім. М.І. Пирогова, провідний невролог Центру медичної
реабілітації та спортивної медицини, м. Вінниця

·
·

10:00 – 10:10 Відкриття конференції
10:10 – 10:45 «Кардіореабілітація: Вчора, Сьогодні і Завтра»

10:45 – 11:15 «Передові технології в реабілітації та терапії
в ортопедії. Neurac метод нейро-м'язового
перенавчання та активації слабких м'язових
груп. Новий погляд на терапію неспецефічного
болю в спині»

11:15 – 11:30 «Новий погляд на терапію неспецефічного
болю в спині. Презентація клінічних випадків
післяоперативних станів (плече, коліно)»

11:30 – 11:50 «Ерготерапія після травми спинного мозку»

11:50 – 12:10 «Інноваційні технології в медичній реабілітації.
Метод професора Козявкіна»

12:10 – 12:30 «Доброякісне пароксизмальне позиційне
головокружіння: етіологія, патогенез, клініка,
лікування та реабілітація»

12:30 – 12:50 «Pain Management у реабілітаційній медицині:
застосування лікувальних блокад у практиці
лікаря ФРМ»

–

12:50 – 13.20 Перерва
13:20 – 14.20 «

з черепно-мозговою травмою в умовах
реабілітаційного відділення Військово-
медичного клінічного центру Західного»
регіону»

14:20 – 14:40 «Ампутація і що далі? Дзеркальна терапія –
інноваційний метод лікування фантомних
явищ»

14:40 – 15:00 «Диференціація заходів фізичної терапії
в залежності від стану пацієнтів з
неспецифічним болем у спині»

15:00 – 15:20 «SEAS (Scientific Exercises Approach to
Scoliosis) – науковий підхід в фізичній терапії
сколіозу»

15:20 – 15:40 «Місце терапевта мови і мовлення
у клінічному середовищі»

15:40 – 15:55 «Фотомедицина та її місце в медицині
ХХІ століття»

15:55 – 16:10 «Червоні прапорці в роботі реабілітаційної
команди з пацієнтами із легкою
черепномозковою травмою. Погляд лікаря»

16:10 – 16:30 «Використання концепції МКФ в роботі
міждисциплінарних команд»

16:30 Закриття конференції. Вручення сертифікатів

(презентація клінічного випадку)
Доповідачі: Данилков Р. – начальник клініки відновлювального

лікування в реабілітаціі ВМКЦ ЗР; Чернявський В. –
фізичний терапевт; Білинська О. – ерготерапевт;
Гдиря О. – доцент кафедри реабілітаціі та
нетрадиційної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького;
Лялька Оксана, доктор когнітивних наук;

Доповідачі: Agnieszka kaliwka; Magdalena Batkiewicz; Віолета Plewa;
Марія Май; Аркадіуш Бервецький; Томаш Влоч;
Славомир Щепацький; Агнешка Внук; Пьотр Левкович;
Роман Новебліцький

Доповідач: Артем Згурський – фізичний терапевт, викладач
кафедри фізичної терапії та ерготерапії
Національного університету фізичного виховання
і спорту України

Доповідач: Зубець О. – лікар ортопед-травматолог, практик
мануальних концепцій Mulligan, Maitland, McKenzie,
Kaltenborn, PNF, SEAS

Доповідач: Лялька Оксана – доктор когнітивних наук

Доповідач: Корпорація «Лазер і здоров я»

Доповідач: Щурпяк Ірина керівник проектів ШРМ УКУ, здобувач
кафедри ФПДОневрології ЛНМУ імені Данила
Галицького

Доповідач: Білянський О.Ю. – фізичний терапевт,
гол.поз.спеціаліст Управління охорони здоров я
Львівської міської Ради

’

’

Командний підхід в реабілітації пацієнта

10 квітня 2019

11:00 – 11:15
«ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА В СВІТЛІ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я»

Науково-практична конференція

Організатори: ЛНМУ імені Данила Галицького
Львівський осередок Всеукраїнської асоціації клінічної
хімії та лабораторної медицини

Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Доповідач: Половкович С., к.х.н., спеціаліст з продукції компанії
«Діамеб»

Доповідач: Кость А.С., к.м.н., доц. кафедри клінічної лабораторної
діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького

11:00 – 11:15 «Інтерпретація показників гематологічного
аналізатора. На що слід звернути увагу»

11:15 – 11:30 «Сучасні тенденції молекулярної
алергодіагностики»
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