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26 травня  

Реєстрація 09.00 – 10.00 хол лікувально-оздоровчого комплексу                    

«Біла Акація» 

 

 

10.00 урочисте відкриття конференції з привітальним словом до учасників: 

 

Голова Департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації 

Полясний В.О. 

Голова президії Одеської профспілкової організації залізничників та 

транспортних будівельників Прокопенко А.Г. 

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської обласної 

Ради Садовник А.А.  

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської міської 

Ради Малихіна Т.І.  

 

Секція 1. Актуальні питання розвитку курортів та медичного туризму в 

Одеському регіоні. 

 

Модератори: 

Бабов К.Д.  – доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Український 

НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України». 

Малихіна Т.І.  – кандидат медичних наук, Голова постійної комісії з питань 

охорони здоров’я Одеської міської Ради, головний лікар клінічного 

санаторію ім. М. Горького. 

Колоденко В.О. – доктор медичних наук, професор директор ПП лікувально-

оздоровчий комплекс «Біла Акація» 

  

Доповідачі: 

Відродження курортів Одеської області 

Малихіна Т.І. к.мед.н. головний лікар клінічного санаторію ім. Горького (15 

хв.) 

Природні території курортів Північно-західного Причорномор’я з 

позиції сталого розвитку туризму  

Бабов К.Д. д.мед.н., професор, Бабова І.К. д.мед.н. Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ України (15 хв.) 

Система управління якістю медичних послуг при організації 

санаторно-курортного лікування 

Колоденко В.О. д.мед.н., професор, директор ПП лікувально-оздоровчий 

комплекс «Біла Акація» (15 хв.) 

Порядок розробки та використання медико-технологічних 

документів з метою управління якістю санаторно-курортного / 

реабілітаційного лікування пацієнтів  



Котуза А. С., д.мед.н., професор, керівник центру науки, медичних інновацій 

та моніторингу клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління 

справами, м.Київ (15 хв.)  

Організація відновлювального лікування працівників залізничного 

транспорту в умовах курорту «Хмільник» 

Пікуш В.М. – директор санаторію «Медичної реабілітації залізничників», м. 

Хмільник.  (15 хв.) 

Індивідуальні методики лікування безпліддя в програмах медичного 

туризму 

Айнур Эршахин, MD Medical Park Hospital IVF Center, Стамбул, Туреччина 

(15 хв.) 

 

11.45 перерва на каву 

 

 

 

12.00 Секція 2. Сучасні підходи до організації медичної реабілітації 

хворих з серцево-судинною патологією. 

 

Модератори: 

Якименко О.О. – доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою 

пропедевтики внутрішніх захворювань та терапії Одеського національного 

медичного університету. 

Салютін Р.В. – доктор медичних наук, заступник директора ДУ 

«Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» 

Карпенко Ю.І. – доктор медичних наук, професор, керівник Регіонального 

центру кардіохірургії на базі Одеської обласної клінічної лікарні.  

 

Доповідачі: 

 

Клітині трансплантати. Нормативно-правові аспекти. 

Перспективи та напрямки використання в клінічній практиці.  

Салютін Р.В.  – д.мед.н., заступник директора ДУ «Національний інститут 

хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова», м. Київ (15 хв.) 

Мінімально інвазійні підходи до лікування аритмій  

Карпенко Ю.І. – д. мед. н., професор,  Горячий А.В. к.мед.н. кафедра 

внутрішньої медицини  та серцево-судинної патології ОНМедУ, 

Регіональний центр кардіохірургії на базі Одеської обласної клінічної лікарні 

(15 хв.) 

Принципи доказової медицини при лікуванні хронічної ішемічної 

хвороби серця 

Руденко В.Г. –  д.мед.н., професор, професор Одеського національного 

медичного університету (15 хв.) 

Роль взаємодії факторів ризику у формуванні імовірності 

летального ісходу серцево-судинних захворювань 



Якименко О.О. д.мед.н., проф., Олійник Д.А. к.мед.н., Олійник А.І. кафедра 

пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ  (10 хв.) 

Сучасні принципи реабілітаційного лікування пацієнтів після 

коронарних утручань  

Сєбов Д.М. – д.мед.н., доцент Одеського національного медичного 

університету, головний лікар клініки «Свята Катерина» (15 хв.) 

Особливості етапної реабілітації хворих з ІХС після хірургічної 

реваскуляризації міокарду 

Колоденко О.В. – к.мед.н., ДУ «Український науково-дослідний інститут 

медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (10 хв.) 

Системний підхід до лікування та реабілітації кардіохірургічних 

пацієнтів 

Кіструга П.В. к.мед.н., Оніщак О.Д.,  Чайковська О.В. –відділення 

кардіохірургії Регіональний центру кардіохірургії на базі Одеської обласної 

клінічної лікарні  (10 хв.) 

Досвід реалізації програми лікування острого коронарного синдрому 

в Одеській області 

Колесник В.А. – к.мед.н., кардіохірург Одеська обласна клінічна лікарня  (10 

хв.) 

 

13.40 – перерва на каву 

 

14.00 Секція 3.  Організація системи відновлювального лікування 

хворих при черепно-мозковій травмі та захворюваннях центральної і 

периферійної нервової системи.  

 

Модератори: 

Гук А.П. – кандидат медичних наук, Заступник директора з 

організаційної роботи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 

НАМН України», Відповідальний секретар Української Асоціації 

Нейрохірургів 

Михайленко В.Є. – головний лікар Одеського дитячого 

реабілітаційного центру ім. Бориса Літвака. 

Кальчук Р.Д. – начальник Військово-медичного клінічного центру 

південного регіону  

 

Доповідачі:  

Організація комплексної реабілітації хворих нейрохірургічного 

профілю: проблеми та перспективи 

Гук А.П. – д. мед. н.,  заступник директора інституту нейрохірургії ім. акад. 

А.П. Ромоданова АМН України, м.Київ (15 хв.) 

Інтегративний підхід в корекції психомовних  порушень у дітей з 

ДЦП  

Михайленко В.Є. – головний лікар Одеського дитячого реабілітаційного 

центру ім. Бориса Літвака  (15 хв.) 

Особливості лікування та реабілітації пацієнтів з тібіальною 



гемімімілією 

Дженгиз Снабукоглу, MD Medical Park Hospital, м. Стамбул (15 хв.) 

Нейрореабілітація бійців АТО з тяжкою політравмою: вогнепальні 

поранення кінцівок та спинно-мозкова травма - особливості 

реабілітаційного маршруту  

Кулик О.В. – к. мед. н., директор центру нейрореабілітації «Нодус», м. Київ 

(15 хв.) 

Післятравматичний стресовий розлад в учасниках АТО 

Тещук В.Й. к. мед. н., доцент Заслужений лікар України, Військово-

медичний клінічний центр Південного регіону України, начальник 

ангіоневрологічного відділення клініки нейрохірургії та неврології  (15 хв.) 

Адаптивная кинезитерапия – метод роботизированной коррекции 

координаторно-двигательных нарушений 

Лукашевич В.А. – кандидат медичних наук, доцент кафедри рефлексотерапії 

ДУ «Білоруська медична академія післядипломної освіти», м. Мінськ. (15 хв.) 

Досвід використання імпульсної магнітної стимуляції в системі 

нейрореабілітації на санаторному етапі лікування 

Лобойко В.В. – завідуюча відділенням неврології лікувально-оздоровчого 

комплексу «Біла Акація» (10 хв.) 

Застосування активаційних технологій медичної реабілітації у 

пацієнтів з наслідками спінальної травми в організації програм  

медичного туризму 

Биков І.Г. – директор ДУ «Український науково-практичний медичний центр 

неврології та реабілітації МОЗ України», м. Київ (10 хв.) 

Медична реабілітація пацієнтів після ішемічного інсульту 

Гоженко О.А. – доктор медичних наук, професор кафедри фізичної 

реабілітації Міжнародного університету «Миколаївська Політехніка» (10 хв.) 

Дисфагія у пацієнтів після гострого порушення мозкового кровообігу. 

Реабілітація. 

Паламарчук А.Л. – кандидат медичних наук, Київський  медичний 

університет, Центр неврології та реабілітації «Лосятинська лікарня», м.Київ 

(10 хв.) 

  

 

 

  

16.00 Морська прогулянка на катері  

20.00 Дружня вечеря 

 

 

 

  



27 травня  

10.00 початок роботи конференції  

Пленарне засідання. Сучасні технології відновлювального лікування 

 

Модератори 

Базилевич А.Я. - доктор медичних наук, професор, проректор 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

Гоженко О.А. - доктор медичних наук, професор кафедри фізичної 

реабілітації Міжнародного університету «Миколаївська Політехніка» 

Бучинський С.Н.  – головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності 

«Фізіотерапія» Департаменту охорони здоров’я м. Києва. 

 

Доповідачі 

Міжнародний досвіт використання реабілітаційної медицини на 

амбулаторно-поліклінічному (підгострому, хронічному) етапі 

реабілітації у пацієнтів ортопедичного профілю 

Бучинський С.Н.  – головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності 

«Фізіотерапія» Департаменту охорони здоров’я м. Києва  (15 хв.) 

Відновлювальне лікування пацієнтів після хребетно-спинномозкової 

травми  

Гдиря О.В.,  Данилков Р.І.– Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, м. Львів  (15 хв.) 

Використання натуральних продуктів в СПА програмах для 

відновлення організму  

Штанько А.І.  Український центр реабілітації спортсменів, м. Харків  (10 

хв.) 

Перспективи використання природних лікувальних факторів у 

хворих неалкогольною жировою хворобою печінки  

Заболотна І.Б. к.мед.н. ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» (10 хв.) 

Лікування порушень функцій шлунково-кишкового тракту у хворих 

на хворобу Паркінсона. 

Стоянов О.М. д.мед.н., професор, Герцев В.М. к.мед.н., асистент кафедри  

Одеський Національний медичний університет 

Клінічні підходи до реабілітації хворих цукровим діабетом з 

коморбідними психопатологічними розладами  
Бітенский В.С. д. мед.н., професор, Шевченко-Бітенский К.В. к.мед.н. ДУ 

«Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (10 

хв.) 

Новітні технології бішофітотерапії з використанням 

бальнеологічного засобу «Магнієва олія» у хворих в ортопедичній 

реабілітації 

Ю.Б. Бондар ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології 

МОЗ України» (10 хв.) 

Патогенетичний підхід в корекції порушень нервової системи 

стресогенного характеру природними магній вмістними засобами.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Гуща С.Г. к.мед.н., Насибуллин Б.А. д.мед.н., професор, Старчевская Е.А. 

к.мед.н., Балашова И.В. к.мед.н. ДУ «Український НДІ медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» (10 хв.) 

Шляхи вдосконалення методів лікування хворих на хронічний 

вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою 

печінки. 

 Іжа Г. М. ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» (10 хв.) 

Особливості застосування електрофорезу неокарипазим-400 та 

пресотерапії в комплексному лікуванні жінок в менопаузальному періоді з 

остеоартрозом колінних суглобів 

Богдан Н.М., аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії 

ОНМедУ  (10 хв.) 

Оптимізація відновлювального лікування хворих на подагру з 

коморбідною патологією» 

Гриценко М.В., аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх  хвороб та 

терапії ОНМедУ  (10 хв.) 

Немедикаментозні способи корекції факторів серцево-судинного 

ризику у хворих з метаболічним синдромом  

Єфременкова Л.Н., к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб та терапії ОНМедУ  (10 хв.) 

Персоналізація терапії хворих на гіперхолестеринемію з метою 

профілактики ускладнень статинотерапії  

Мазніченко Є.О., аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та 

терапії ОНМедУ  (10 хв.)  

Питання відновлювального лікування метаболічного синдрому при 

подагрі  

Тбілелі В.В. к.мед.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та 

терапії ОНМедУ  (10 хв.) 

 

 

 

 

Підведення підсумків, прийняття  резолюції конференції. 

12.30 Завершення роботи конференції 

 


