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Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних
розладів»
20-21 квітня 2017 р.
ПРОГРАМА

КОНФЕРЕНЦІЇ

20 квітня, ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ
8-00 – 9-00 Реєстрація учасників конференції
9-00 – 9.15 Початок роботи конференції. Вітання гостей.
9-15 – 12-00 Пленарне засідання
Модератори: проф. Владимиров О.А., проф. Губенко В.П., проф. Коваленко
О.Е., проф. Ромаскевич Ю.О.
Регламент виступу – 15 хвилин
Губенко В.П. проф. (Київ)
Мануальна терапія – комплементарний метод холістичного підходу в
фізичній і реабілітаційній медицині: особливості, різновид методів,
перспективи розвитку в Україні. Роль ГО УАОХМТ в досягненні сучасного
рівня мануальної медицини в Україні (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
Голик В.А. к.мед.н. (Львів)
Нові освітні програми з фізичної терапії та ерготерапії в рамках розвитку
фізичної та реабілітаційної медицини в Україні (УКУ Школа реабілітаційної
медицини)
Владимиров О.А. проф. (Київ)
Етапність та спадкоємність фізичної реабілітаційної медицини в Україні.
Підготовка кадрів для реабілітаційного процесу (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
Коваленко О.Є., проф. (Київ)
Комплексна реабілітація хворих з вертеброгенними порушеннями кровотоку
в вертебрально-базилярному басейні (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
Бучакчийская Н.М. проф., Марамуха И.В. доц., Марамуха В.И. к.мед.н.
(Запорожье)
Кинезиотерапия в комплексном лечении двигательных расстройств при
болезни Паркинсона (Запорожская МАПО)
Колісник П.Ф. проф. (Вінниця)
Травмуючі елементи при патології хребта: клінічне значення, визначення,
класифікація (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
Пирогова)
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Попович Д.В. проф. (Тернопіль)
Рівень фізичної активності у студенток Тернопільського державного
медичного університету (Тернопільський ДМУ ім. І. Я. Горбачевського)
Кваша В.П. д.мед.н., проф., ортопед-травматолог вищої категорії (Київ)
Немолікс С3 ® у системі лікування остеоартрозу
(НМУ ім. О.О. Богомольця)
Довгий І.Л., Пархомчук О.І. (Київ)
Лікування
попереково-крижових
радикулопатій,
обумовлених
секвестрованими грижами дисків поперекового відділу хребта у гострому
періоді (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
Юрик О.Є. проф., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Секер Т.М., Юрик Н.Є.
(Київ)
Особливості діагностики болю у пацієнтів з компресійними переломами
хребців на тлі остеопорозу хребта (ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України»)
12-00 – 12-30 Кава/чай
Ознайомлення з виставковими матеріалами.
12-30 – 14-00 Пленарне засідання
Модератори: проф. Стеблюк В.В., проф. Голяченко А.О., проф. Буцька Л.В.
Регламент виступу – 15 хвилин
Рассохін В.Ф. (Київ)
Ботокс в терапії больових синдромів в неврології
Федоров С.М., к.мед.н. (Київ)
Краніосакральна терапія: теоретичні основи та практичне застосування у
фізичній та реабілітаційній медицині (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
Пилипенко О. В. к.мед.н. (Київ)
Мануальна терапія за наявності стенозу хребтового каналу поперекового
відділу хребта (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»)
Фіщенко Я. В., к.мед.н. (Київ)
Блокади при дисфункции крестцово-подвздошного сустава
(ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»)
Пономаренко Ю.В., к.мед.н. (Київ)
Синдром карпального каналу: власний досвід діагностики і лікування

3

(МЦ «Центр нейродіагностики»)
Буцька Л.В. проф. (Київ)
Біорегуляційні аспекти реабілітації пацієнтів із дорсопатіями (Міжнародна
академія екології та медицини)
Коваленко О.Є., Чіжикова М.Є. (Київ)
Забезпечення антиноцецептивного ефекту через вплив на мікроакупунктурні
системи (НМАПО ім. П.Л. Шупика)

14-00 – 15-00 Обідня перерва
15-00 – 16-00 Пленарне засідання
Модератори: професор Рой І.В., професор Колісник П.Ф., професор Алипова
О.Є.
Регламент виступу – 15 хвилин
Черкасов С. Є. (Київ) Розвиток компенсаторних моделей рухового контролю
у хворих внаслідок перенесенного інсульту (ДУ «Інститут геронтології ім.
Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ, Київ)
Собчук В.В. (Хмельницький)
Застосування методу акупресури в медичній практиці та поєднання його з
мануальною терапією (МПП «Альтернативна медицина»)
Лабінський А.Й. к.мед.н. (Львів)
Мануальна терапія немоторних порушень хвороби Паркінсона (Львівський
НМУ ім. Данила Галицького)
Жданова В.М. к.мед.н. (Київ)
Використання електростимуляції у хворих з окоруховими порушеннями,
оперованих з приводу нейрохірургічної судинної патології (Інститут
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України)
Оржешковський В.В. к.мед.н. (Київ)
До питання сучасної діагностики больових синдромів: особливості клініконейрофізіологічної діагностики нейропатії дрібних волокон (НМАПО ім.
П.Л. Шупика)

16.00 – 17.00
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Майстер-клас
Гжегош Глаб
Функціональне рухове тестування (FMS) як інструмент для виявлення
слабкої ланки в спортивній фізіотерапії та тренуванні
17-00 – 18-00 Засідання членів ГО «Українська асоціація остеопатичних і
хіропрактичних мануальних терапевтів». Вибори правління УАОХМТ
19-00 – 21-00 Дружня вечеря учасників конференції.
21 квітня, ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ
9-00 – 12-00 Пленарне засідання
Модератори: професор Рой І.В., професор Ромаскевич Ю.О., професор
Стеблюк В.В., д.мед.н. Алипова О.Е., професор Владимиров О.А.
Регламент виступу – 15 хвилин
Бучакчийська Н.М. проф., Марамуха В.І. к.мед.н., Марамуха І.В. доц.
(Запоріжжя)
Деякі аспекти лікування дорсалгій (Запоріжська МАПО)
Клименко О.В., к.мед.н. (Київ)
Мультисистемний підхід до лікування болю (КЛ «Феофанія» ДУС)
Никоненко П.І., Каришев І.С. (Київ)
Біль в спині: особливості лікування і профілактики з допомогою тренажерів
Девід (Інститут вертебрології і реабілітації).
Лазарев І.А., Максимішин О.М. (Київ)
Клинико-биомеханические методы диагностики у пациентов с постуральным
мышечным дисбаллансом
(ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України").
Мельниченко Л.М. (Київ)
Динаміка стану м’язів у хворих з міофасціальним больовим синдромом
поперекової локалізації до лікування та після комплексного лікування з
використанням комбінованої тракції хребта (НМУ ім. О.О. Богомольця)
Хрущ М.П. (Київ)
Огляд доказової бази клінічно-обгрунтованих протоколів консервативного
немедикаментозного лікування поперекового болю (Київський обласний
лікувально-фізкультурний диспансер)
Соловйова В.С. (Київ)
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Порівняльна характеристика психологічних особливостей та станів хворих
вертеброгенними
люмбоішіалгіями
і
попереково-крижовими
радикулопатіями (НМАПО ім. П.Л. Шупика)
Горбунов О.А., Осадчий Є.О. (Київ)
Трансформерна інформаційна технологія у вдосконаленні рухової активності
в нормі та патології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка)
Туровець Г. М. (Київ)
Нередуковані тонічні рефлекси в практиці фізичного реабілітолога
загальноосвітньої школи з інклюзивною формою навчання (Відкритий
міжнародний університет розвитку людини "Україна")
12-00 – 12-30 Кава/чай
Робота учасників конференції на виставці медичного та реабілітаційного
обладнання.
12-30 –14-00 Пленарне засідання
Модератори: професор Губенко В.П.. д.мед.н. Засуха В.О., проф. Лисенюк
В.П.
Регламент виступів – 15 хвилин
Буцька Л.В., проф. (Київ)
Психо-нейро-імунно-ендокринні механізми розвитку больового синдрому
при дорсопатіях (Міжнародна академія екології та медицини)
Антофійчук А.М.
Психологічні аспекти болю (КЛ «Феофанія» ДУС, центр болю).
Засуха А.В., В.О. Засуха д.мед.н., доц. (Київ)
Ефективність застосування дзеркальної терапії в компклексі лікувальнореабілітаційних заходів у хворих на ішемічний інсульт в гострому та
ранньому відновлювальному періодах (НМУ ім. О.О. Богомольця)
(Учасники уточнюються)
15.00 – 17.00
Майстер-клас
Гжегош Глаб
Застосування тейпів при проблемах плеча в повітряних видах спорту
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15.00 – 17.00
Майстер-клас
Буховцев Ю.П. (Львов)
«Презентация
сервиcов
и
возможностей
применения
"OSTEOPATHlabPTiC©1996-2017" в практике кинезиологов, остеопатов и
реабилитологов»
«Кибер-навигаторы коррекционных
сервиcов
остеопатического
татуирования мазями и маслами "ttaattoo/OSTEOPATHlabPTiC©1996-2017"
и спектр применения в практике остеопатов, реабилитологов и спортивных
врачей»
Модератори: професор Губенко В.П., професор Ромаскевич Ю.О.

