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Інформаційний лист №1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
імені П.Л.ШУПИКА
«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПАТИЧНИХ І ХІРОПРАКТИЧНИХ
МАНУАЛЬНИХ ТЕРАПЕВТІВ»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних
розладів»
20-21 квітня 2017 р.
Ключові питання конференції:
• Мануальна терапія, кінезіологія і вертеброневрологія в Україні: стан на
сьогодні і концепція розвитку, перспективи.
• Мануальна терапія, остеопатія і хіропрактика як різні школи кінезотерапії,
що практикуються різними спеціалістами: масажисти, фізичні терапевти,
лікарі різних спеціальностей (неврологи, фізіотерапевти, ортопеди, сімейні
лікарі, педіатри і інші).
• Системний підхід в організації допомоги хворим з нейром’язовоскелетними
розладами.
• Біль в спині: сучасний стан, проблеми діагностики, лікування та реабілітації
в практиці мануального терапевта.
• Вивчення функцій нейром’язового апарату і кістково-суглобових структур
при захворюваннях нервової системи, опорно-рухового апарату та їх
лікування і реабілітація.
•
Комплексне
лікування
та
реабілітаційні
підходи
при
нейром’язовоскелетних розладах різного генезу.
Оргкомітет форуму:
Наукова програма та тези: Губенко Віталій Павлович тел. (093) 684 36 69
gubenko@ua.fm
Організаційні питання: Соловйова Валерія Степанівна (098) 489 43 70,
v.solovyova81@gmail.com; Мізіна Ганна Олександрівна 096 914 24 01
E-MAIL Української асоціації остеопатичних і хіропрактичних мануальних
терапевтів: UAOCMT@yahoo.com
В програмі конференції будуть проведені пленарні засідання з питань
кінезіології,
вертеброневрології,
нейром’язовоскелетних
розладів,
застосування мануальної терапії, остеопатії, хіропрактики в лікуванні і
реабілітації, круглі столи, презентації, виставка фізичних, фармакологічних і
інших засобів в нейром’язовоскелетній реабілітації, майстер-класи.
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У роботі конференції передбачається
участь провідних вчених в
галузі фізичної та реабілітаційної медицини, спортивної медицини з України,
Польщі.
Гість конференції: Grzegorz Głąb (Гжегош Глаб) – Польща, фізичний
терапевт, спортивна реабілітація – доцент кафедри фізіотерапії Краківського
університетської школи фізичного виховання, PT PhD - adiunct (assistant
profesor) Department of Physiotherapy University School of Physical Education in
Cracow. Гжегош Глаб проведе два майстер-класи:
1. Застосування тейпів при проблемах плеча в повітряних видах спорту.
2. Функціональне рухове тестування як інструмент для виявлення слабкої
ланки в спортивній фізіотерапії та тренуванні.
Наукова конференція включена у Реєстр офіційних заходів МОЗ України на
2017 рік.
У культурній програмі конференції: дружня вечеря, відвідування
Національної опери України та екскурсія по історичним місцям Києва (за
бажанням).
Умови участі у конференції:
Організаційний внесок складає 200,00 грн. та включає участь у наукових
заходах конференції, майстер-класах, отримання матеріалів конференції та
сертифікату учасника.
Тези від авторів для збірника і назви доповідей необхідно представити в
електронному вигляді до 01 квітня 2017 року в оргкомітет конференції:
gubenko@ua.fm,
Для прийняття участі в виставці звертатися:
телефон моб. (093) 6843669, (098) 489 43 70
е-mail: gubenko@ua.fm, v.solovyova81@gmail.com.
Місце проведення Конференції
Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни
вул. Федора Максименка, 26, Пуща-Водиця
Київ 04075
Проїзд: від станції метро «Нивки» маршрутними таксі №№ 226, 719, від
метро «Академмістечко» автобусом №30, до зупинки Госпіталь ветеранів
війни.
З питань реєстрації, оплати за проживання та харчування звертатись:
З питань реєстрації писати на E-mail: UAOCMT@yahoo.com (вказати:
прізвище, ім’я, українською мовою та латинськими літерами, вказати місто
проживання, місце роботи та посаду, спеціальність, контактний телефон.
Програма конференції буде опублікована на сторінці асоціації в Фейсбук і
президента асоціації Vitalii Gubenko
Оргкомітет конференції

