
 

16 червня 

Науково-практична конференція 

«Реабілітаційна допомога пацієнтам з короновірусною хворобою» 

Науково-практична конференція  

«Актуальні питання педіатричної реабілітації» 

 

Організатори: 

    Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини 

    Всеукраїнське товариство нейрореабілітації 

    Всеукраїнське обєднання фізичних терапевтів 

    Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

    ТОВ «Медичні технології» 

    ПрАТ „Гал-ЕКСПО” 

 

10:00 - 10:10 Відкриття конференції 

10:10 - 10:40 Сьогодення ФРМ в Україні - успіхи і проблеми. 

Владимиров О. А. -  д.м.н., професор, зав. кафедри ФРМ і спортивної медицини 

НУОЗ імені П.Л.Шупика, Голова Правління ГО «Українського товариства 

фізичної і реабілітаційної медицини». 

10:40 - 11:00 Надання реабілітаційної допомоги в умовах реалізації пакетів 

медичних гарантій та перспективи роботи у 2022 році. Голик В.А. -  к.м.н., 

доцент кафедри ФРМ і спортивної медицини НУОЗ імені П.Л.Шупика. 

11:00 - 11:30 Особливості навантаження в фізичній реабілітаційній 

медицині при респіраторній патології  COVID-19. Зінов'єва К., ас.кафедри 

фундаментальних медичних дисциплін медичного факультету N2 

Ужгородського національного університету. 

11:30 - 11:50 Фізична терапія та легенева реабілітація у разі Covid-19. 

Тимрук-Скоропад К. – д. н. з фізичного виховання і спорту, професор кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського. 

11:50 - 12:20 Огляд протоколу надання реабілітаційної допомоги 

пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентам. 

Долинна О. – ас. кафедри фізичної та реабілітаційної медицини ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова.  



Перерва 

13:20 – 13:50 Організація реабілітаційної допомоги дітям з церебральним 

паралічем відповідно до принципів Міжнародної класифікації 

функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я. Мартинюк В.Ю. -  

д.м.н., професор, зав. кафедри дитячої неврології та медико-соціальної 

реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Назар О.В. - к.м.н., доцент 

кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НУОЗ України 

імені П.Л. Шупика, Майструк О.А. - к.м.н., заст. директора з медичної частини 

Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням 

нервової системи МОЗ України".  

13:50 – 14:20 Профілактика ортопедичних ускладнень у дітей з ЦП. 

Гдиря О.В. - к.м.н, доцент кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини 

ЛНМУ імені Данила Галицького.  

14:20 – 14:40 Можливості та ефективність програми «Раннього 

втручання» під час супроводу дітей з ЦП у профілактиці ортопедичних 

ускладнень. Міщук Т.- дитячий невролог, заст. директора з медичної 

реабілітації КРУЗТ ЛМЦР Джерело; Глухоцька М. - фізичний терапевт   

відділення раннього втручання КРУЗТ ЛМЦР Джерело. 

14:40 - 15:10 Ортопедичне лікування дітей з ДЦП (огляд сучасних 

консервативних та хірургічних методик). Корольков О.І. – д. м. н., професор 

кафедри травматології та ортопедії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

15:10 - 15:50 Представлення клінічного випадку: «Тактика проведення 

оцінки та втручання у дитини з ЦП згідно протоколу CPUP». Гдиря О.В. - 

к.м.н, доц. кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини ЛНМУ імені Данила 

Галицького, лікар ФРМ КРУЗТ ЛМЦР Джерело; Добриніна А. – фізичний 

терапевт, керівник відділення фізичної терапії та ерготерапії КРУЗТ ЛМЦР 

Джерело. 

15:50-17.30  Дискусія.Запитання/відповіді 

 

 

 


