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Vladimir Smolanka
MD PhD, rector of Uzhgorod National Uni-
versity.
Author of 139 scientific and educational-
methodical works, the publications in the 
«Stroke», «Neurology», «European Journal of 
Neurology». Professor Smolanka has got two 
patents of Ukraine and the authorship to in-
vention. He is a member of the neurosurgery 
scientific Council at Romodanov Institute of 
neurosurgery of
NAMS of Ukraine; the President of the 
Ukrainian Association of Neurosurgeons; Vice-President of 
Ukrainian Stroke Organization; a regular lecturer of the Eu-
ropean Neurological Surgeons Society and the European 
Neurologists Society. Member of the Training Committee 
of European Association of neurosurgeons.
Deputy chief editor of scientific journal «Brain Vascular
Diseases» Member of the Editorial Board of «International 
Journal of Stroke», «Ukrainian neurosurgical journal».

Смоланка Володимир Іванович
доктор медичних наук, професор, ректор 
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет».
Автор 139 наукових та навчально-
методичних робіт, в тому числі в журналах 
«Stroke», «Neurology», «European Journal 
of Neurology». Підготував 12 методичних 
розробок для лікарів та студентів, отримав 
два Патенти України та авторське свідоцтво 
на винахід. Член спеціалізованої вченої ради 
з нейрохірургії при ДУ «Інститут нейрохірургії 

ім. А.П.Ромоданова» НАМН України. Президент 
Української асоціації нейрохірургів. Віце-президент 
Всеукраїнської громадської організації «Українська 
асоціація боротьби з інсультом». Постійний викладач 
Європейської Асоціації нейрохірургів та Європейської 
Асоціації неврологів. Член Тренувального комітету 
Європейської асоціації нейрохірургів. Заступник 
головного редактора науково-практичного журналу 
«Судинні захворювання головного мозку». Член 
Редакційної колегії журналів «International Journal of 
Stroke», «Український нейрохірургічний журнал».

Tatyana Slobodin
PhD, DMSc, Professor of Neurology
Department №1 Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education.
Vice President of the Ukrainian branch of the 
International Headache Society. Board mem-
ber of the Ukrainian branch of the Internation-
al Movement Disorders Society. Member of 
the International Society for Neuroscience. 
Chief Editor of the international journal «Neu-
rology. Neurosurgery. East Europe «, member 
of the editorial boards of journals “NeuroNe-
ws” and “East European Journal of Parkinson’s disease”. 
Doctor Slobodin organized the training schools and cours-
es for doctors in Ukraine, dedicated to movement disor-
ders She is the author of 4 books, 248 printed scientific 
works. Expert of High Attestation Comission of Ukraine The 
range of professional interests in Neurology is movement 
and cognitive disorders, pain, headache, psychosomatic 
disorders, Neuroscience

Слободін Тетяна Миколаївна
Доктор медичних наук, професор 
кафедри неврології №1 НМАПО ім. 
П.Л.Шупика
Віце-президент  української філії Міжнарод-
ного товариства головного болю. Член 
правління української філії Міжнародного 
товариства рухових розладів. Член 
Міжнародного товариства Нейронаук (So-
ciety for Neuroscience) Головний редактор 
міжнародного журналу “Неврология. 
Нейрохирургия. Восточная Европа», член 

редакційних колегій журналів НейроNews та Східно-
Європейського журналу хвороби Паркінсона Організатор 
навчальних шкіл та курсів в Україні з пробем рухових 
розладів Автор 4-х монографій, 248 друкованих 
наукових праць Експерт ДАК України, Спектр інтересів в 
неврології – рухові розлади, больові синдроми, головний 
біль, психосоматичні розлади, нейробіологія.

Mykhaylo Oros
PhD, DMSc, Professor, Head of the
Department of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry of Uzhgorod National University.
Chairman of the Ukrainian Headache As-
sociation. Vice President of the Ukrainian 
Neuropsyhopharmaсologists Association. 
Full member of the British Psyсhopharma-
cologists Association. Active participant of 
national and international conferences and 
scientific symposia. Author of more than 75 
scientific works and inventions.

Орос Михайло Михайлович
Доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри неврології, нейро-
хірургії та психіатрії Ужгородського на-
ціонального університету.
Голова української асоціації болю голови. 
Віце-президент Української асоціації 
нейропсихофармакологів. Дійсний член 
Британської асоціації психофармакологів. 
Активний учасник багатьох як національних, 
так і міжнародних конференцій та наукових 
симпозіумів. Автор більше 75 наукових праць 

               та винаходів.
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Dzyak Lyudmila 
Corresponding Member of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine, 
MD, PhD.
Main scientific interests: cerebrovascular 
pathology. The second priority line of activi-
ty is vertebrogenic pathology of the nervous 
system.

Дзяк Людмила Антонівна
член-кореспондент Національної 
академії медичних наук України, 
доктор медичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
Лауреат державної премії України, 
завідувач кафедри нервових хвороб та 
нейрохірургії факультету післядипломної 
освіти Дніпропетровської медичної 
академії.
Основні наукові інтереси: цереброваскулярна 
патологія. Другим пріоритетним напрямком 

діяльності є вертеброгенна патологія нервової системи. 

Oleg Chaban
Doctor of Medical Sciences, Professor, Se-
nior Researcher, Department of Psychother-
apy and Psychosomatic Medicine, Institute 
of Social and Forensic Psychiatry and Nar-
cology, Ministry of Health of Ukraine, Aca-
demician of ANVO of Ukraine, psychiatrist of 
the highest category O. Bogomolets, consul-
tant to the medical department of the State 
Administration of the President of Ukraine 
(psychiatry).

Чабан Олег Созонтович
Доктор медичних наук, професор, старший 
науковий співробітник відділу психотерапії 
та психосоматичної медицини НДІ соціальної 
та судової психіатрії та наркології МОЗ 
України, академік АНВО України, лікар-
психіатр вищої категорії, завідувач кафедри 
медичної психології, психосоматичної 
медицини та психотерапії НМУ імені О. 
О. Богомольця, консультант медичного 
управління Державного Управління 
Справами Президента України (психіатрія).

Olena Tovazhnyanska
PhD, Professor, Head of Neurology Depart-
ment №2 in Kharkov National Medical Uni-
versity.
The main directions of scientific activity are 
the neurological complications of somatic and 
endocrinological diseases, functional diagnos-
tics of diseases of the nervous system; study 
of cognitive disorders pathogenesis, dysmeta-
bolic and neurodegenerative diseases. Olena 
Tovazhnyanska is the author and co-author 
of 183 scientific works, the tutorial textbook 
«Neurology», and 4 monographs. She is a member of the 
National Association of neurologists, psychiatrists and 
narcologists, European Academy of Neurology, European 
Stroke Organization, the editorial boards of the journals 
«Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe», «Neurolo-
gy”, “The Lancet Neurology. Ukrainian edition”, “Therapia. 
Ukrainian Medical Journal».

Товажнянська Олена Леонідівна
Доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри неврології №2 
Харківського національного медичного 
університету.
Основні напрямки наукової діяльності: 
неврологічні ускладнення соматичних і 
ендокринологічних захворювань, функціо-
нальна діагностика захворювань нервової 
системи; вивчення патогенетичних 
механізмів формування когнітивних роз-
ладів різного генезу, дисметаболічних і 

дегенеративних захворювань нервової системи.
Товажнянська О.Л. є автором і співавтором 183 
наукових робіт, підручника «Неврологія», 4 монографій. 
Є членом Національної спілки невропатологів, 
психіатрів та наркологів, European Academy of Neurol-
ogy, European Stroke Organization, редакційних колегій 
журналів «Неврология. Нейрохирургия. Восточная 
Европа»,«Неврологія», «The Lancet Neurology. Ukrainian
edition», «Therapia. Український медичний вісник».
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Vadym Pashkovskyi
Neurologist, Head of Neurology Department
№1 in Dnipro Regional Hospital.
Doctor Pashkovskyi graduated from Dnepro-
petrovsk Medical Institute (1994). Major 
research interests include autoimmune and 
inflammatory diseases of nervous system, 
neurodegenerative diseases neurological 
syndromes of somatic diseases. Doctor Pas-
hkovskyi is the author of more than 50 scien-
tific works, he has 3 innovational proposals.
Doctor Pashkovskyi is the member of the ed-
itorial board of the journal «Neurology and neurosurgery. 
Eastern Europe». He is full member of the Movement Dis-
orders Society (MDS); full member of the European Acad-
emy of Neurology (ENA) full member of the European As-
sociation of Parkinson’s disease (EPDA); co-founder of the
Ukrainian Association of neurorehabilitation.

Пашковський Вадим Іванович
Невролог. Завідувач відділенням 
неврології №1 КЗ «Дніпровська обласна 
клінічна лікарня імені І.І. Мечникова».
Закінчив Дніпропетровський медичний 
інститут (1994), вища атестаційна категорія 
за фахом «Нервові хвороби». Головні наукові 
інтереси: аутоімунні та запальні ураження 
нервової системи, нейродегенеративні 
захворювання нервової системи, неврологічні 
синдроми при соматичних захворюваннях 
Автор більш ніж 50 наукових робіт, має 3 

раціоналізаторські пропозиції. Член редакційної колегії 
журналу «Неврология и нейрохирургия. Восточная 
Европа». Дійсний член Міжнародного товариства 
рухових розладів (МDS); дійсний член Європейської 
Неврологічної Академії (ЕNА); дійсний член Європейської 
асоціації по боротьбі з хворобою Паркінсона (EPDA); 
співзасновник Всеукраїнського науково-громадського 
об’єднання «Всеукраїнська асоціація нейрореабілітації».

Sirenko Yuriy
Doctor of Medical Sciences, Professor, head 
of department hypertension of the Institute 
of Cardiology named after Academician 
M.D. Watchman.
He is the author of more than 50 inventions, 
5 manuals for the treatment and diagnosis of 
hypertension, pulmonary hypertension, nu-
merous methodological recommendations, 
more than 500 scientific articles and 250 ab-
stracts published in Ukraine and abroad. Yuriy 
Nikolaevich is engaged in teaching activity, is 
a professor of the Department of Cardiology and Functional 
Diagnosis of the National Medical Academy of Postgradu-
ate EducationP.L. Shupyka. Ministry of Health of Ukraine.
One of the authors and initiators of the implementation in 
Ukraine of the Program for the prevention and treatment 
of hypertension, which was approved by the Decree of the 
President of Ukraine in 1999.

Сіренко Юрій Миколайович
Доктор медичних наук, професор, 
завідуючий відділом артеріальних 
гіпертензій Інститута кардіології імені 
академіка М.Д. Стражеска.
Він є автором понад 50 винаходів, 5 посібників 
з лікування та діагностики артеріальної 
гіпертензії, легеневої гіпертензії, численних 
методичних рекомендацій, понад 500 наукових 
статей та 250 тез, опублікованих в Україні і 
за кордоном. Юрій Миколайович займається 
викладацькою діяльністю, є професором 

кафедри кардіології та функціональної діагностики 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика МОЗ України.
Один із авторів та ініціаторів впровадження в Україні 
Програми з профілактики та лікування артеріальної 
гіпертензії, яка була затверджена Указом Президента 
України у 1999 р.

Klekot Alexandera
Therapist, Candidate of Medical Sciences, 
Associate Professor of the Department of 
Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology. 
Number of published works (articles, abstracts) 
- 58, 4 declarative patents for useful model of 
treatment. Co-author of the manual “Side ef-
fects of drugs”.
The medical work is carried out on the basis of 
therapeutic department of MCL # 3

Клекот Олександра Олексіївна
Лікар-терапевт, кандидат медичних наук, 
доцент кафедри клінічної фармації та 
клінічної фармакології. 
Кількість опублікованих робіт (статті, тези) 
- 58, 4 деклараційних патенти на корисну 
модель лікування. Співавтор навчального 
посібника «Побічна дія ліків».
Лікувальну роботу проводить на базі 
терапевтичного відділення МКЛ №3 
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Bezditko Natalia 
MD, professor Professor of the Department 
of Pharmacoeconomics of Kharkiv National 
Pharmaceutical University
Areas of scientific research: development of 
new medicines metabolic action on the basis 
of glucosamine amino sugar; clinical trials 
of original and generic medicines; pharma-
coeconomic aspects of drug use. Scientific 
achievements: author of about 500 scientific 
and educational works.

Iryna Bogdanova 
doctor of medical sciences, leading re-
search assistant of the department of 
neuroinfections and multiple sclerosis of 
the Institute of neurology, psychiatry and 
narcology of National Academy of medical 
Sciences of Ukraine

Бездітко Наталія Володимирівна
д.м.н., Професор кафедри фармако-
економіки Харківського національного 
фармацевтичного університету
Напрями наукових досліджень: розроб-
лення нових ЛП метаболічної дії на 
основі аміноцукру глюкозаміну; клінічні 
випробування оригінальних та генеричних 
ЛП; фармакоекономічні аспекти застосування 
ліків. Наукові здобутки: автор близько 500 
наукових і навчально-методичних праць.

Богданова Ірина В’ячеславівна
Доктор медичних наук, провідний 
науковий співробітник відділу 
нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії

Sova Sergiy
Doctor of Medical Sciences, Professor of 
the Department of Propaedeutics of Internal 
Medicine # 2 of the Bogomolets NMU, act-
ing dean of the medical faculty-theta # 2 of 
the Bogomolets NMU, neurologist, top-level 
professional pathologist at the consulta-
tive-diagnostic department of the City Cen-
ter for Occupational Pathology of the GUO 
and the Ministry of Health of Kyiv

Сова Сергій Геннадійович
Доктор медичних наук, професор кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини №2 
НМУ імені О.О.Богомольця, в.о. декана 
медичного факультету №2 НМУ імені 
О.О.Богомольця, лікар-невропатолог, 
профпатолог вищої категорії в 
консультативно-діагностичному відділен-
ні Міського центру профпатології ГУОЗ та 
МЗ м. Києва

Tetiana Nasonova
associate professor of the department of
neurology № 1of Shupyk National Medical
Academy of postgraduate education.
She is responsible for the clinical work of 
the department and implements the section 
of the scientific and research work which is 
associated with the diagnostic and treatment 
of patients with metabolic syndrome, Alzhei-
mer’s disease and dementia of other origin, as 
well as inflammatory diseases of the nervous 
system.

Насонова Тетяна Іванівна
Доцент кафедри неврології № 1 
Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л.Шупика
Відповідальна за лікувальну роботу 
кафедри, профорг кафедри. Виконує на 
кафедрі розділ науково-дослідної роботи, 
пов’язаний з діагностикою та лікуванням 
хворих з метаболічним синдромом, хворо-
бою Альцгеймера та деменцією іншого 
походження, а також запальними зах-

ворюваннями нервової системи.
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Kеstutis Stasaitis 
Professional and educational titles: Anes-
thesiologist and Intensive Care Doctor, MD, 
PhD Additional titles: Head of the Depart-
ment of Emergency Medicine. Affiliation/
work place: Hospital of Lithuanian Univer-
sity of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
Position: Director for Medicine and Nursing
Expertise, field in anesthesiology and in-
tensive care: invasive procedures under US 
control, safety and quality, patient pathway 
management in the Emergency Department 
Research interest: sepsis, acute pain management in 
critical care
Academic bio: Dr. Kęstutis Staęaitis is an associated pro-
fessor, anesthesiology and intensive care specialist, Head 
of the Department of Emergency Medicine of Hospital of 
Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos. 
Assoc. prof. Staęaitis has experience in implementation of 
innovative governance and new clinical practice operation 
as well as medical staff teaching systems. In 2006, he 
was a leading person of the Task Group of experts who 
issued recommendations for National Mass Casualty Man-
agement System and teaching program for medical staff 
as well as emergency medicine residents. In 2013ę2015 
he was the project manager of new Emergency Care and 
Trauma Center construction and project dedicated to Na-
tional Trauma System implementation (total project bud-
get 20 million Eur). He participated as a researcher in the 
large-scale international project “Cohort multicenter pro-
spective study of monitoring and serological biomarkers in 
hospitalized patients with acute heart failure”. Assoc. prof. 
Staęaitis is a Head of Task Group at the Ministry of Health 
to implement new technologies into Lithuanian Emergency 
Medicine practice and establish network national Emer-
gency Medicine departments (Telemedicine). In 2013 he 
was a leader of the Working Group dedicated to imple-
mentation of residency program of Emergency Medicine 
specialty in Lithuania

Кейстут Сташайтіс
Анестезіолог та лікар інтенсивної терапії, 
доктор медичних наук, доктор філософії.
Завідувач кафедри екстреної медицини.
Лікарня Литовського університету медичних 
наук, Каунас, Литва. Посада: директор 
з медицини та медсестер Експертиза, 
галузь анестезіології та інтенсивної терапії: 
інвазивні процедури під контролем США, 
безпека та якість, управління шляхами 
пацієнта у відділі невідкладної допомоги 
Сфера наукових інтересів: сепсис, лікування 

гострого болю у критичній допомозі
Академічна біографія: Доктор Кейстутіс Сташайтіс 
- доцент, спеціаліст з анестезіології та інтенсивної 
терапії, завідувач кафедри екстреної медицини лікарні 
Литовського університету наук про здоров’я Kauno 
klinikos. Доц. проф. Сташайтіс має досвід впровадження 
інноваційного управління та нової клінічної практики, 
а також систем викладання медичного персоналу. 
У 2006 році він був провідною особою цільової групи 
експертів, яка видала рекомендації щодо Національної 
системи управління масовими жертвами та навчальної 
програми для медичного персоналу, а також мешканців 
невідкладної медицини. У 2013ę2015 роках він був 
керівником проекту нового будівництва Центру 
невідкладної допомоги та травматизму та проекту, 
присвяченого впровадженню Національної системи 
травматизму (загальний бюджет проекту 20 млн. Євро). Він 
брав участь як дослідник у масштабному міжнародному 
проекті “Когортне багатоцентрове проспективне 
дослідження моніторингу та серологічних біомаркерів 
у госпіталізованих пацієнтів з гострою серцевою 
недостатністю”. Доц. проф. Сташайтіс є керівником 
робочої групи в Міністерстві охорони здоров’я з метою 
впровадження нових технологій у практику екстреної 
медицини Литви та створення мережевих національних 
відділів екстреної медицини (телемедицина). У 2013 році 
він був керівником Робочої групи, присвяченої реалізації 
програми резидентури за спеціальністю “Невідкладна 
медицина” в Литвізакладах інших країн. У теперішній 
час його наукові інтереси зосереджені на дослідженні 
та спрощенні ранніх доклінічних методів діагностики у 
пацієнтів з нейродегенеративними захворюваннями, 
пошуку та впровадженні нових методів діагностики 
запаморочення.

Olena Khaustova
MD, PhD, professor of department of
psychosomatic medicine and psychother-
apy of Bogomolets National Medical Uni-
versity.
Doctor-psychiatrist of the highest category, 
head of the department of mental disorders 
of elderly people of Ukrainian research Insti-
tute of social and forensic psychiatry and drug 
aduse of MOH of Ukraine.

Хаустова Олена Олександрівна
Доктор медичних наук, професор 
кафедри психосоматичної медицини і 
психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця.
Лікар-психіатр вищої категорії, завідувач 
відділу психічних розладів похилого віку 
Українського науково-дослідного інституту 
соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України.
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Sviridova Natalia
Doctor of Medical Sciences, Professor; 
Head of the Department of Neurology 
and Reflexology of the National Medi-
cal Academy of Postgraduate Education. 
P.L.Shupika; Higher qualification category 
in the specialty “neurology” and high-
er qualification category in the specialty 
“reflexology”. Chairman of the NGO “All-
Ukrainian Association for Neurology and 
Reflexology”; Chief freelance specialist of 
the Ministry of Health of Ukraine, special-
ty “Reflexology”; Editor-in-Chief of the Scientific and 
Practical Magazine “Eastern European Neurological 
Journal” (professional edition according to the order 
of the Ministry of Education and Science of Ukraine 
No. 1021 of October 7, 2015); Member of the Editorial 
Board of Scientific and Practical Journals: “Hyperten-
sion”, “Medical Practice,” “East European Journal of 
Parkinson’s Disease and Extrapyramidal Diseases.”

Свірідова Наталья Костянтинівна 
Доктор медичних наук, професор; 
Завідувач кафедри неврології і 
рефлексотерапії Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. 
П.Л. Шупика;  вища кваліфікаційна 
категорія за фахом «неврологія» та 
вища кваліфікаційна категорія за фахом 
«рефлексотерапія». Голова громадської 
організації «Всеукраїнська асоціація по 
неврології та рефлексотерапії»; Головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України 

за спеціальністю «Рефлексотерапія»; Головний 
редактор науково-практичного журналу «Східно-
європейський неврологічний журнал» (фахове 
видання згідно наказу МОН Україні №1021 від 
07.10.2015р); Член редакційної ради  науково-
практичних журналів: «Артеріальна гіпертензія» 
«Врачебное дело-Лікувальна справа», «Східно-
європейський журнал хвороби Паркінсона та 
екстрапірамідних захворювань».

Louis Maillard
is a neurologist and neurophysiologist, Se-
nior Consultant at the University Hospital 
of Nancy and Professor of Neurology at the 
University of Lorraine, France.
He is currently heading the Reference Centre 
of Rare Epilepsies and the long term moni-
toring and Epileptology Unit at the University 
Hospital of Nancy. This Unit is a tertiary center 
dedicated to the diagnostic and therapeutic 
management of refractory epilepsy patients. 
He is also coordinating the neuroscientific part 
of the research project called ESPACE (Etude des Signaux 
Physiologiques Appliquée à la Cognition et aux Epilepsies), 
in the Centre de Recherche en Automatique de Nancy, 
CNRS, UMR 7039 and University of Lorraine. His research 
interests comprise: (i) neurophysiological mechanism of vi-
sual recognition and language ; (i) the characterization of 
intra-cerebral neuronal sources of EEG epileptic discharg-
es and the matching of scalp EEG signals to their intra-ce-
rebral substrates, applied
to epileptic and cognitive events (Electrical Source Imag-
ing). He has published more than 70 international peer re-
viewed articles on epilepsy, SEEG and cognition.

Луї Майяр
Невролог і нейрофізіолог, старший 
консультант Університетської клініки 
Нансі і професор неврології в університеті 
Лотарингії, Франція.
В даний час він керує програмою дов- 
гострокового моніторингу, очолює Центр 
обліку рідкісних епілепсій та відділення епі- 
лептології при лікарні університету Нансі. 
Дане відділення є третім в країні центром, 
де проводиться діагностика та терапія ре- 
зистентних хворих на епілепсію. Він також

координує нейро-научну частину дослідницького 
проекту під назвою «ЕСПАС» (Дослідження фі-
зіологічних сигналів, які застосовуються у вивченні 
епілепсії) в Центрі досліджень несвідомого у Нансі, 
CNRS, UMR 7039 та університету Лотарінгії. Його 
наукові інтереси включають в себе: (I) нейро-фізіоло-
гічні механізми зорового розпізнавання і мова; (ІІ) 
характеристика інтрацеребральних нейронів джерел 
ЕЕГ епілептичних розрядів і відповідні скальпи 
ЕЕГ сигналів на їх внутрішньомозкових субстратів, 
що відносяться до епілепсії та когнітивних подій 
(Електричне джерело уяви). Він опублікував понад  
70 міжнародних рецензованих статей по епілепсії, ЗЕГ 
та пізнанню.

Liliya Zvyagina
The chief neurologist of Odessa Department 
of Health, member of the Organizing Com-
mittee of the European School of Neurolo-
gists, representative of Ukraine to the ENA.

Звягіна Лілія Аркадіївна
головний позаштатний невролог департа-
менту охорони здоров’я Одеської міської 
ради, завідувач відділенням інвазивних 
методів діагностики та лікування обласного 
клінічного медичного центру.
Член оргкомітету Європейської школи 
неврологів, представник України в ENA.
Одна із засновників школи «Переможемо 
інсульт», переможець конкурсу «Люди справи».
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Fischenko Yakov
PhD in Medicine
A doctor of the highest category
Orthopedics and traumatology, neurosurgery. 
Senior Researcher at the Institute of Traumatol-
ogy and Orthopedics of the National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine, Laureate of the 
Presidential Award of Ukraine 2008, Diploma of 
the Presidium of the National Academy of Med-
ical Sciences of Ukraine 2013, VesaliusAward 
of the American Association of Neurosurgeons 
(NewOrleans, USA) 2013, Cabinet of Ministers 
of Ukraine 2014 fellowship Society of Young Scientists of ITO 
NAMU State University (2008-2015), Member of the Academ-
ic Council of the Institute of Traumatology and Orthopedics of 
NAMS of Ukraine since 2016, Member of International Profes-
sional Societies: ScoliosisResearchSociety, AO Spine, AAOS.
Author of more than 140 scientific papers

Фіщенко Яків Віталійович
Доктор медичних наук
Лікар вищої категорії
Ортопедія і травматологія, нейрохірургія. 
Старший дослідник Інституту Травматології 
та Ортопедії НАМН України, Лауреат Премії 
Президента України 2008 р., Диплом Президії 
Національної академії медичних наук України 
2013 р., VesaliusAward американської 
асоціації нейрохірургів (NewOrleans, USA) 
2013 р., Стипендіат Кабінету Міністрів 
України 2014 р., Голова товариства молодих 

вчених ДУ «ІТО НАМНУ» (2008-2015), Член Вченої Ради 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 
з 2016 р., Дійсний член міжнародних професійних 
товариств: ScoliosisResearchSociety, AO Spine, AAOS. 
Автор понад 140 наукових робіт

Anna Zaychenko
Doctor of Medical Sciences, Professor 
(2012), Head of the Department of Clinical 
Pharmacology IPKSF NFAU (since 2011). 
Scientific achievements: author of more than 
180 scientific and educational works, among 
them 3 monographs, 14 textbooks, including 
English, atlas, album, 2 reference books, se-
lective lectures, articles in the “Pharmaceutical 
Encyclopedia” (2005, 2010) , 8 patents, 4 me-
thodical recommendations, approved by the 
State Pharmacological Center MoH Ukraine. 
Has trained 1 candidate of pharmaceutical sciences.

ЗАЙЧЕНКО Ганна Володимирівна
Доктор медичних наук, професор (2012), 
завідувач кафедри клінічної фармакології 
ІПКСФ НФаУ (з 2011).
Наукові здобутки: автор понад 180 наукових 
і навчально-методичних праць, серед них 
— 3 монографії, 14 навчальних посібників, 
у тому числі англійською мовою, атлас, 
альбом, 2 довідники, вибірні лекції, статті 
у «Фармацевтичній енциклопедії» (2005; 
2010), 8 патентів, 4 методичні рекомендації, 
затверджені ДФЦ МОЗ України. Підготувала 1 

кандидата фармацевтичних наук.

Pasechnik Gennady
Head of the Department of Anesthesiology 
and Intensive Care of the Stroke Center 
“Feofaniya”, Ph.D., Ph.D., Department of 
Neurology N1, NMAPE named after P. L. 
Shupyk, Honored Doctor of Ukraine

Пасічник Геннадій Петрович
Завідувач відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії інсультного центру КЛ 
“Феофанія”, к.м.н., кафедра неврології 
№1 НМАПО ім.П.Л.Шупика,Заслужений 
лікар України
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Burchinsky Sergiy
MD, PhD, professor, Head of the Department 
of Information Analysis and international 
scientific programmes of State Institution 
«D. F. Chebotarev’s Institute of Gerontology 
of the National Academy of Medical Scienes 
of Ukraine», national expert in the field of 
clinical neuro - and psychopharmacology

Бурчинський Сергій Георгійович 
Кандидат медичних наук, професор, 
завідувач відділу інформаційного 
аналізу та міжнародних наукових 
програм Державної установи «Інститут 
геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова 
Національної академії медичних наук 
України», національний експерт в галузі 
клінічної нейро- та психофармакології.
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Kestutis Petrikonis  
Kestutis Petrikonis is a professor, clinical 
neurologist and consultant at the Hospital 
of Lithuanian University of Health Sciences, 
Clinic of Neurology.

Dr. Petrikonis received medical and neurolog-
ical education at the Kaunas Medical Institute 
and was trained in the Charles university, IV 
faculty of Medicine, Praha, Czech Respublic in 
the field of diagnostic and treatment of mus-
culoskeletal disorders. He had experience with 
certification in GCP and clinical pharmaceutical trials.
Currently, his variety scientific interests are focused on as-
sessment of neuropathic pain, neuropathic low back pain, 
inflammatory neuropathy; early biomarkers of Alzheimer 
disease, dystonia, and spasticity, botulin toxin; non invasive 
ICP measurement and headache; sleep disorder and stroke, 
Alzheimer disease; medical education. He has numerous of 
monographs and scientific papers on these issues. Also Dr. 
Petrikonis has great number of pedagogical publications: 
textbooks, methodological guidelines, teaching books in 
medicine.

Кестутіс Петриконіс
Кестутіс Петриконіс, професор, клінічний 
невролог і консультант неврологічного 
відділення лікарні Литовського медичного
університету.

Доктор Петриконіс отримав освіту в Ка-
унаському медичному інституті та пройшов 
навчання в області діагностики та лікування
захворювань опорно-рухового апарату на IV 
медичному факультеті Карлова універси-тету 
в м. Прага, Чеська Республіка. В даний час, 

його різноманітні наукові інтереси зосереджені на 
оцінці нейропатичного болю, запальних нейропатій; 
ранніх біомаркерах хвороби Альцгеймера, вегетосу-
динній дистонії спастичності, та токсинах ботуліну; 
неінвазивному вимірюванні ВЧТ і головному болю; 
розладах сну; інсульті, хворобі Альцгеймера; а також 
медичній освіті. Він має безліч монографій та наукових 
праць з цих питань. Також доктор Петриконіс має 
велику кількість педагогічних видань, підручників, 
методичних рекомендацій та методичних збірників в 
області медицини.

Moskovko Sergei
D.med.nauk, professor, neurologist.
Research interests: vascular diseases of the 
brain, cerebrovascular diseases, dementia, 
parkinsonism, multiple sclerosis, neurodegen-
erative diseases.

Московко Сергій Петрович
Д.мед.наук, професор, невролог.
Область наукових інтересів: судинні 
захворювання головного мозку, церебро-
васкулярні захворювання, деменція, 
паркінсонізм, розсіяний склероз, нейро-
дегенеративні захворювання.

Pascal Proot
“Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen”, Wielingen-
laan 2, Terneuzen, Ghent, the Netherlands.
Dr. Proot is the founder of the Headache Centre 
(Holland) in 2011, and the scientific consultant in 
Gent University hospital since 2009. Also Dr.Proot 
works in a private clinic in Merelbeke (near Ghent)
since 2015. He is a member of Dutch Association
Neurology (NVN), American Academy of Neu-
rophysiology and Electrodiagnostic Medicine 
(AANEM), Dutch Association Headache Centres 
(NVHC). Pascal Rod is the author of numerous 
scientific works.

Паскаль Прут
кандидат медичних наук, головний 
невролог в клініках “Zorgsaam Zeeuws 
Vlaanderen”, Wielingenlaan 2, Terneuzen, 
м. Гент, Голандія.
Засновник Зеландського Центру головного 
болю (Голандія) в 2011 році Науковий 
консультант Університетської лікарні м. Гент 
з 2009 року. Працює в приватній клініці в 
Мерелбеке (недалеко від Гента) з 2015 року. 
Член Голландської неврологічної асо-ціація, 
Американської академії нейрофізіології 

та електродіагностичної медицини, Голландської 
асоціації головного болю. Паскаль Прут є автором 
численних наукових праць.
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Tetiana Nehrych  
MD PhD, vice-rector on the scientific work 
and international relations and head of de-
partment of neurology of Danylo Galytskyj 
Lviv National Medical University, head of 
the Lviv regional center of the disseminated 
sclerosis problems and other demyelinating 
diseases study.
Professor Nehrych is a member of working
group of МОH of Ukraine on the government 
program “the Dissipated sclerosis” creation; 
she is on the board of Society of neurologists, 
psychiatrist and experts in narcology of Ukraine; member of 
editorial board of the “Neurological journal” and “International 
neurological journal “. Dr. Nehrych is a member of working 
group on creation of national compatible protocol of dissem-
inated sclerosis treatment; member of Ethic Commission of 
the Lviv regional clinical hospital. Dr. Nehrych scientific in-
terests are: 
- Child’s disseminated sclerosis 
- Pregnancy and disseminated sclerosis 
- Study of separate exogenous risk factors of disseminated
sclerosis
- Influence of daily monitoring of the heart on pregnant
women with disseminated sclerosis and condition of fetus
- Family disseminated sclerosis
Among fundamental researches there is Research of
processes of apoptosis at disseminated sclerosis and Search
of biomarkers of disseminated sclerosis. She is author of 134 
published scientific works, one monograph, 3th patents on an 
invention, 1th patent on an useful model, 6th rationalization 
suggestions.

Негрич Тетяна Іванівна
Проректор з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків та завідувач кафедри неврології 
Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, 
керівник Львівського обласного центру по 
вивченню проблем розсіяного склерозу та 
інших демієлінізуючих захворювань.
Професор Негрич член робочої групи МОЗ 
України по написанню державної програми 
«Розсіяний склероз». Член Правління Това-
риства неврологів, психіатрів та наркологів 

України. Член редколегії «Неврологічного журналу» та 
«Міжнародного неврологічного журналу». Член робочої 
групи по написанню національного уніфікованого 
протоколу по РС. Член Етичної Комісії Львівської 
обласної клінічної лікарні.
Поглиблено займається наступними прикладними 
дослідженнями:
- Дитячий РС
- Вагітність і РС
- Вивчення окремих екзогенних факторів ризику РС
- Вплив ХМТ на вагітних із РС та стан плоду
- Сімейний РС
- Серед фундаментальних досліджень:
- Дослідження процесів апоптозу при РС
- Пошук біомаркерів РС
Є автором 134 друкованих наукових робіт, однієї 
монографії, 3-х патентів на винахід, 1-го патенту на 
корисну модель, 6-ти раціоналізаторських пропозицій.

Maryna Treshchinska   
Doctor of Medical Sciences. Associate 
Professor of the Department of Neurology 
#1 of Shupik National Medical Academy 
of Postgraduate Education, Head of the 
Department of doctoral studies and or-
ganization of scientific activity of Shupyk 
National Medical Academy of Postgradu-
ate Education. Member of the Ukrainian 
Association for Stroke Control.
Special interests include critical states in neu-
rology, infusion and intensive therapy of pa-
tients with acute brain damage, prevention of cerebrovascu-
lar pathology, initial manifestations of chronic brain ischemia, 
endothelial dysfunction, cognitive dysfunction, headache.

Трещинська Марина Анатоліївна
Доктор медичних наук. професор кафедри
неврології #1 Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика, начальник відділу докторантури
та організації наукової діяльності НМАПО
імені п. Л. Шупика. Член Української
асоціації боротьби з інсультом.
У сферу особливого інтересу входять критичні 
стани в неврології, інфузійна та інтенсивна 
терапія пацієнтів з гострим пошкодженням 
мозку, профілакти кацеребро-васкулярної 

патології, початкові прояви хронічної ішемії мозку, 
ендотеліа.
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Karaban Irina
Dr. Med. Science, Professor
Head of the Department of Clinical Physiology 
and Pathology of the Extrapyramidal Nervous 
System. The department as an independent 
structure was established in 2003, when this 
scientific direction was separated from the 
existing department of clinical physiology and 
pathology of the nervous system. Priority re-
search on the problem of age-related aspects 
of extrapyramidal pathology, namely, parkin-
sonism, has been conducted at the Institute of 
Gerontology since 1972. Then, on the initiative of Professor 
MB Mankovsky, the first clinical department of extrapyrami-
dal diseases of the nervous system was established.
In 1994, the Ukrainian Association of Parkinson’s Patients 
was established, which has been a full member of the 
European Parkinson’s Association since 1997, and the 
Ukrainian Research and Medical Center for Parkinsonism 
was organized.

Карабань Ірина Миколаївна
Доктор мед. наук, Професор
Керівник відділу клінічної фізіології та 
патології екстрапірамідної нервової системи. 
Відділ як самостійна структура створений 
у 2003 р., коли цей науковий напрямок 
було виділено з існуючого відділу клінічної 
фізіології та патології нервової системи. 
Приорітетні дослідження з проблеми вікових 
аспектів екстрапірамідної патології, а саме, 
паркінсонізму, проводяться в Інституті 
геронтології з 1972 р. Тоді з ініціативи 

професора М. Б. Маньковського було створено перше 
в державі клінічне відділення екстрапірамідних 
захворювань нервової системи.
В 1994 р. створена Українська асоціація хворих 
на паркінсонізм, яка з 1997 р. являється дійсним 
членом Європейської паркінсонічної асоціації, а також 
організовано Український науково-медичний центр з 
проблем паркінсонізму.

Olga Morozova
PhD, Professor, neurologist, reflexother-
apeutist, Head of the department of Re-
flexotherapy in Kharkiv Medical Academy 
of Postgraduate Education, member of the 
Presidium of the Association of neurolo-
gists, psychiatrists and narcologists, Head 
of the Kharkiv scientific and practical asso-
ciation of reflexotherapeutists.
Doctor Morozova has a number of scientific
works, dedicated to the role of the autonomic
dysfunction in the development of cerebro-
vascular dysfuntion, new approaches to the treatment 
of autonomic dysfunction, chronic cerebral ischemia, 
vertebro-neurological and cephalgic syndromes. The sci-
ence-based interests are the development of the system 
for differential treatment of myofascial pain syndromes, 
cervicogenic headaches and vertigo, vegetative dys-
function. She is the author of 250 scientific works, she is 
co-author of the national tutorial book «Reflexotherapy». 
Doctor Morozova graduated from Kharkiv State Medical
University.

Морозова Ольга Григорівна
Доктор медичних наук, професор, 
невролог, рефлексотерапевт, завідувач 
кафедри рефлексотерапії Харківської 
медичної академії післядипломної освіти, 
член президії асоціації «Товариство 
неврологів, психіатрів та наркологів», 
голова Харківського науково-практичного 
товариства рефлексотерапевтів.
Наукові праці присвячені ролі вегетативної 
дисфункції в розвитку цереброваскулярної 
патології, новим підходам до лікування 

вегетативних дистоній, хронічних церебральних ішемій, 
вертебро-неврологічних і цефалгічного синдромів. 
Сфера наукових інтересів - розробка системи 
диференційованого підходу до медикаментозної і 
немедикаментозної терапії міофасціальних больо-
вих синдромів, цервікогенного головного болю і 
запаморочення, вегетативної дисфункції. Автор по-
над 250 наукових праць, співавтор Національного 
підручника «Рефлексотерапія». Закінчила Харківський 
державний медичний університет, в якому на кафедрі 
нервових хвороб виконала кандидатську і докторську 
дисертації.
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Dr.  Marc  Dinkin
Assistant Professor of Ophthalmology at 
Weill Cornell Medicine and a member of the 
Weill Cornell Ophthalmology Department 
who specializes in Neuro-Ophthalmology. 
After graduating from Harvard University 
and Weill Cornell Medical College, he com-
pleted a clinical fellowship in Neuro-oph-
thalmology at the Massachusetts Eye and 
Ear Infirmary in Boston, MA. spent two 
years as a neuro-ophthalmologist at Har-
vard Medical School and the Brigham and 
Women’s Hospital
Dinkin specializes in treating patients with vision problems 
originating from the nervous system, such as optic neuritis, 
ischemic optic neuropathy, optic disc edema, brain tumors, 
stroke, idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor 
cerebri) and double vision as may occur with cranial nerve 
palsies, thyroid eye disease, ocular myasthenia gravis. Dr. 
Dinkin has published numerous papers and chapters on 
topics in his fields including neuromyelitis optica, nystag-
mus, ischemic optic neuropathy and diagnostic imaging. Dr. 
Dinkin is also an invited lecturer at the Lancaster Course 
in Ophthalmology, the Greater New York Ophthalmology 
Clinical Lecture Series, the New England Ophthalmologi-
cal Society and has been awarded numerous awards for 
teaching and clinical care as well as the Rabkin Fellowship 
in Medical Education at Harvard Medical School. Dr. Dinkin 
is currently accepting new patients.

Марк Дінкін
Доктор медичних наук офтальмології 
в Медичній Школі Вейлл Корнелл.  
Закінчив Гарвардський Університет та 
Медичну Школу Вєйлл Корнелл, пройшов 
інтернатуру з нейроофтальмології в 
Масачусецькому Офтальмологічному та 
Ларингологічному Університеті (Бостон). 
Працював в Гарвардський Медичній Школі 
та Бермінгемському Жіночому Шпиталі.
Спеціалізувався в лікуванні пацієнтів з 
порушенням зору пов’язаного з нервовою 

системою, таких як неврит, ішемічне ураження, набряк 
зорового нерву, пухлини мозку, інсульт, ідіопатичні 
внутрішньочерепні гіпертензії (псевдопухлини) та двоїння в 
очках, що може бути наслідком парезу внутрішньочерепних 
нервів, хвороб щитовидної залози та myasthenia gravis 
зорового нерву. Dr. Marc Dinkin має численні публікації з 
зорового нейромієліту, ністагму та ішемічної нейропатії 
зорового нерву. Він також є запрошувальним лектором на 
Ланкастерскому курсі з офтальмології та на Великому курсі 
з Офтальмології в Нью Йорку, членом Нового Англійського 
Офтальмологічного товариства і має багато нагород за 
викладання та клінічні досягнення в Гарвардській Медичній 
Школі.Chanhai, China, 2011. Neurology Subspecialty Training 
Course, Melbourne, Australia, 2011.
В Україні є засновником навчальних проектів «Школа 
молодих неврологів Волині» (з 2012 – по даний час) та 
«Нейростудія сеньйорів» (з 2016 – по даний час)

Janosz Sanotsky
Head of the neurological department
Lviv Regional Clinical Hospital,
Candidate of Medical Sciences,
Chief Freelance Specialist of the Depart-
ment of OZ LODA in Neurology.
He graduated from the Lviv Medical Institute in 
1983 and an internship in neurology in 1984.
Internship in extrapyramidal diseases at the 
Warsaw Medical Academy - 2004 (supervisor 
Prof. A. Friedman) National Hospital of Neu-
rology and Neurosurgery, London - 2011 (su-
pervisor Prof. A.Lees) Training courses on botulinum toxin 
administration in motor disorders (dystonia, spasticity) - 
Gdansk (Poland) - 2014, 2016, 2018.

Саноцький Янош Євгенович
Завідувач неврологічним відділом 
Львівської обласної клінічної лікарні, 
кандидат  медичних  наук, головний 
позаштатний спеціаліст Департаменту 
ОЗ ЛОДА з неврології
Закінчив Львівський Медичний Інститут 
в 1983 р. та інтернатуру з неврології в 
1984 р. Cтажування по екстрапірамідних 
захворюваннях в Варшавській Медичній 
академії – 2004 р. (керівник проф. A.Fried-
man) Національний шпиталь неврології та 

нейрохірургії, London – 2011р. (керівник проф. A.Lees) 
Тренінгові курси введення ботулотоксину при рухових 
розладах (дистонія, спастичність) – Гданьск (Польща) 
– 2014, 2016, 2018 рр.
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Andreev Eugene
Associate Professor of Internal Medicine 
№2 NMU, Candidate of Medical Sciences.
He graduated with honors from the Medical 
Faculty №2 of the Ukrainian State Medical 
University named after OO Worshipers. He 
studied for a master’s degree at the Depart-
ment of Hospital Therapy №1 NMU named 
after OO Worshipers. Since 1997 he has 
been working as an assistant at the Depart-
ment of Hospital Therapy №1, since Decem-
ber 1, 2004 as an associate professor of the 
department. From 1994 to 1995 he worked part-time as a 
district physician of the TMO of Kharkiv district, from 1996 
to 2003 he worked part-time as a cardiologist at the City 
Cardiology Center. In 2002 he defended his dissertation 
on “The effect of various b-blockers on the contractility 
of the left ventricular myocardium and its autonomic sup-
port in patients with coronary heart disease.” 21 scientific 
articles have been published in the last 5 years. He led a 
student research group at the Department of Internal Med-
icine №2. Since 2006 he has been responsible for con-
ducting advanced training courses for cardiologists at the 
department. Performs modern clinical and laboratory-in-
strumental research methods. Engaged in consulting and 
medical work in the rehabilitation department of Alexander 
Clinical Hospital in Kyiv.

Андрєєв Євген Володимирович
Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 
НМУ, кандидат медичних наук.
Закінчив з відзнакою лікувальний факультет 
№2 Українського державного медичного 
університету імені О.О. Богомольця. Навчався 
в магістратурі на кафедрі госпітальної 
терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. 
З 1997 р. працює асистентом кафедри 
госпітальної терапії №1, з 1 грудня 2004 р. на 
посаді доцента кафедри. З 1994 по 1995 р. 
працював дільничим лікарем-терапевтом ТМО 

Харківського р-ну за сумісництвом, з 1996 по 2003 
р. працював за сумісництвом лікарем-кардіологом 
міського кардіологічного Центру. В 2002 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Вплив різних 
b-адреноблокаторів на скоротливість міокарду лівого 
шлуночка та його вегетативне забезпечення у хворих з 
коронарогенною серцевою недостатністю». За останні 
5 років опублікована 21 наукова стаття. Керував 
студентським науковим гуртком на кафедрі внутрішньої 
медицини №2. З 2006 р. відповідає за проведення 
курсів підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів 
на кафедрі. Виконує сучасні клінічні та лабораторно-
інструментальні методи дослідження. Займається 
консультативною та лікувальною роботою у відділенні 
реабілітації Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

Steblyuk Vsevolod
Professor, Doctor of Medical Sciences, 
Ukrainian Military Medical Academy, Deputy 
Head of Clinical Work

Стеблюк Всеволод Володимирович
Професор, доктор медичних наук, Українська 
військово-медична академія, заступник 
начальника з клінічної роботи
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8 вересня 2020

Офіційне відкриття та розяснення, щодо дотримання всіх санітарних норм та правил 
у зв’язку з коронавірусом - Смоланка В.І., Муратова Т.М., Орос М.М.

9.00 – 12.00 Неврологічний калейдоскоп
  Модератор: Орос М.М., Насонова Т.І.

9.00 – 9.30 Прогресуючі наслідки черепно-мозкової травми.
  Слободін Т.М. (Київ) 

9.30 – 10.00 Все болить і так страшно або іпохондрія.
  Орос М.М. (Ужгород)

10.00 – 10.30 Антигіпертензивна терапія як первинна та вторинна профілактика  
  інсульту.
  Сіренко Ю.М. (Київ)

10.30 – 11.00 Біль, спазм, головокружіння та..., що ще побачили Арнольд і Кіарі.
  Орос М.М. (Ужгород)

11.00 – 11.30 Коли хвороба Паркінсона виходить з-під контролю.
  Слободін Т.М. (Київ)

11.30 – 12.00 Цукровий діабет і метаболічний синдром. Чи можливо уникнути  
  полінейропатії?
  Насонова Т. І. (Київ)

12.00 – 13.00 Обід (Вікторина від компанії Arterium)
  
13.00 – 16.15 Секція №1 Судинна та вродженна патологія головного мозку
  Модератори: Насонова Т.І., Товажнянська О.Л.

13.00 – 14.00 Нейропротекція. Як захистити клітини мозку. 
  Товажнянська О.Л. (Харків), Зайченко Г.В.(Київ)
  За підтримки компанії Takeda

14.00 – 14.45 Менеджмент пацієнта з гострим інсультом: платформи Ініціативи  
  Angels для стандартизації (оптимізації) процесу.
  Московко С.П. (Вінниця), Шевердіна М.В. (Київ), Забашта Т.Г. (Київ)

14.45 – 15.15  Вертебро-базилярні інсульти в нашій практиці.
  Пасічнік Г.П.(Київ), Мартинчук Ю.М. (Київ)
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15.15 – 15.45 Менеджмент інсульту в сучасних умовах.
  Негрич Т.І. (Львів)

15.45 – 16.15  Пацієнт після інсульту. Що заважає функціональному відновленню?
  Насонова Т.І. (Київ)

16.15 – 17.00  Запрошена зірка.  
  
  Нейроофтальмологічні ускладнення COVID-19.
  Marc Dinkin (USA)

17.00 – 18.00 Зіркові доповіді. 
  
17.00 – 17.30  Психогенні рухові розлади.
  Орос М.М. (Ужгород)

17.30 – 18.00  Статини для невролога: обов’язкова, а не допоміжна терапія. 
  Сіренко Ю.М. (Київ)

18.00 - 19.00  Сателіт компанії Форс-Фарма
  Модератори: Свірідова Н.К., Пасічник Г.П.

  Астенія – існує.
  Орос М.М.(Ужгород)

  Мультимодальний ефект нейропептидів: тактика лікаря. 
  Свірідова Н.К.(Київ.)
  
  Полінейропатії. 
  Пасічник Г.П.(Київ)

19.30  ЩО? ДЕ? КОЛИ?

8 вересня 2020
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8.30 – 9.00  Секція: питання та відповіді

  Питання застосування нестероїдних протизапальних засобів в   
  неврології.
  Орос М.М. (Ужгород).

9.00 – 12.40  Секція №2 Біль голови та судини
  Модератори: Орос М.М.

9.00 – 9.30  Церебральна мікроангіопатія. Стратегія ранньої діагностики і   
  лікування.
  Насонова Т.І. (Київ)

9.30 – 10.10  Загадки від лікаря Бінсвангера.
  Орос М.М.(Ужгород)За підтримки компанії Takeda

10.10 – 10.40  Чи однакова ефективність брендів и генериків. Давайте   
  розберемось.
  Бездетко Н.В. (Харків)За підтримки компанії Takeda

10.40 – 11.10  Головокружіння. Особливості діагностики та лікування.
  Трещинська М.А. (Київ)

11.10 – 11.40  Больові точки в проблемі хронічної ішемії головного мозку.
  Дзяк Л.А. (Дніпро)

11.40 – 12.10  Як зорієнтуватися  неврологу в виборі антидепресанту?
  Слободін Т.М. (Київ)

12.10 – 12.40  Міогенний біль голови.
  Орос М.М.(Ужгород)

12.40 – 13.40  Сателітний симпозіум компанії Асіно.
  Пацієнт з БНС Невролог vs травматолог.  Лікувати чи оперувати? 
  Орос, М.М. (Ужгород), Фіщенко Я.В. (Київ)
  За підтримки компанії Acino

13.40 – 14.10  Біль в кістках: диференційна діагностика та механізми вирішення.
  Кестутис Петреконіс (Литва)

9 вересня 2020
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14.30 -  16.40  Секція №3 Життя - це те, що ми пам’ятаємо
  Модератори: Чабан О.С.

14.30 – 15.00  Захист мозку при гострій церебральній недостатності: пробудження  
  пацієнта.
  Дзяк Л.А. (Дніпро)

15.00 – 15.40  Як вижити дураку, або про когнітивний дефіцит у світі, який сам  
  заохо-чує до нейродегенерації?
  Чабан О.С. (Київ)

15.40 – 16.10  Когнітивні порушення: проблема 21 століття.
  Орос М.М. (Ужгород)

16.10 – 16.40  Психіатрія коморбідних розладів: психіатрія для клінічного   
  мислення, чи протоколів?
  Чабан О.С. (Київ) 
  За підтримки компанії Bausch-Health

16.40-17.40  Секція №4 Рухові Розлади
  Модератор: Богданова І.В.
  За підтримки компанії Acino

16.40 – 17.10  Складний пацієнт з хворобою Паркінсона. Переваги пролонгованих  
  форм.
  Карабань І.М. (Київ)

17.10 – 17.40  Можливості оптимізації якості життя пацієнтів з хворобою   
  Паркінсона, акцент на перспективу. Катамнестична оцінка.
  Богданова І.В. (Харків)

17.40 – 18.40  Секція №5: питання та відповіді

  Раціональне застосування протиепілептичних препаратів.
  Орос М.М. (Ужгород)

9 вересня 2020
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8.30 – 9.30  Секція: питання та відповіді
  Пацієнт з болем та м’язевим спазмом.
  Орос М.М. (Ужгород),  Зайченко Г.В. (Київ)
  За підтримки компанії Acino

9.30 – 14.20  Секція №6:На перехресті неврології
  Модератори: Чабан О.С., Орос М.М.

9.30 – 10.00  Covid-19 та соматизована депресія: що змінилось?
  Чабан О.С. (Київ)

10.00 – 10.30  Нові можливості комплексної фармакотерапії тривожних та   
  інсомнічних розладів  в. неврології.
  Бурчинський С.Г. (Київ)

10.30 – 10.50  Вестибулярний нейроніт і тому подібне…
  Орос М.М. (Ужгород)

10.50 – 11.20  Проблеми енцефалопатії у ветеранів війни.
  Стеблюк В.В. (Київ)

11.20 – 11.50  Загрози НПВЗ-гастропатії: думка невролога.
  Слободін Т.М. (Київ)

11.50 – 12.20  Патогенетично обгрунтована терапія цереброваскулярних захворю- 
  вань.
  Трещинська М.А. (Київ)

12.20 – 12.50  Головокружіння та запаморочення. Тактика “ледачого” кардіолога”
  Андрєєв Є.В. (Київ)

12.50 – 13.20  Нейрорегенерація та вітаміни В: можливості та перспективи.
  Клекот О.О. (Вінниця)

13.20 – 13.50  Когнітивні порушення, пов’язані з віком: тиха повзуча епідемія  
  людства.
  Чабан О.С. (Київ)

13.50 – 14.50  Клінічна рада експертів
  (Орос М.М., Слободін Т.М., Саноцький Я.Є,Карабань І.М.)
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14.50 – 18.20  Секція №7: Біль в неврології
  Модератори: Сова С.Г., Звягіна Л.А.

14.50 – 15.20  Біль в області плеча, як міждисциплінарна медична проблема.
  Сова С.Г.(Київ)

15.20 – 15.50  Оптимізація лікування болю в спині. В фокусі – спонділоартроз.
  Слободін Т.М. (Київ)

15.50 – 16.20  Головний бiль напруги та коморбiднi стани: найчастiшi запитання та  
  вiдповiді.
  Морозова О.Г. (Харків)

16.20 – 16. 50  Актуальні питання діагностики та лікування больового синдрому в  
  спині
  Трещинська М.А. (Київ)

16.50 – 17.20  Персоналізована терапія хронічного болю: погляд психіатра.
  Хаустова О.О. (Київ)

17.20 – 17.50  Сонографічні патерни в діагностиці полінейропатії і методи їх   
  корекції. 
  Звягіна Л.А. (Одеса)
  За підтримки компанії Takeda

17.50 – 18.20  Харчування та менеджмент хронічного болю, що спільного?
  Зайченко Г.В. (Київ)

18.20   Закриття конференції. Підсумки
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Бонусні доповіді та зіркові майстер класи
(будуть відкриті з 11 вересня 2020)

  Майстер-класс (видається сертифікат 5 балів)
  Важкість мігрені та лікування моноклональними антитілами анти  
  ген-кальцитонін пептиду.
  Паскаль Прут(Бельгія)

  Міжнародні майстер-класи
  (видається сертифікат міжнародного зразка 10 credits)

  Електроенцефалогічні та клінічні аспекти скроневих приступів.
  Луї Маярд (Франція)
  Геморагічний інсульт, нейрохірургічна тактика.
  Смоланка В.І. (Ужгород)
  Як уникнути розповсюдження COVID-19 в лікарні.
  Кестутіс Сташайтис.
  Лімбічний енцефаліт.
  Пашковський В.І. (Дніпро)
  Атиповий паркінсонізм: клініка, діагностика, лікування
  Саноцький Я.Є. (Львів)
  Нейросонографія в диференційній діагностиці екстрапірамідних  
  розладів.
  Звягіна Л.А. (Одеса)



Золоті партнери:

Платинові партнери:

Бронзові партнери:

Інформаційні партнери:


