
18 квітня 2018 

ЛЬВІВ 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас відвідати Міжнародну науково-практичну конференцію 

 

  «СУЧАСНІ АСПЕКТИ В КОМПЛЕКСНОМУ ПІДХОДІ  

  ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

 

Місце проведення: м.Львів, вул.Коперника, 17 (Палац мистецтв), конференц-зал №1 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11:00 – 11:20 -  «Реалії, проблеми та перспективи становлення фізичної реабілітаційної 

медицини в Україні» 

  Доповідач: Владимиров О.В., Голова Правління ГО «Українське товариство 

фізичної і реабілітаційної медицини», завідувач кафедри медичної 

реабілітації , фізіотерапії і спортивної медицини Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор мед.наук, 

професор 

 

11:20 – 11:40 -  «Ключові компетенції лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Досвід 

розвитку професій у США» 
  Доповідач: Карл Сандін, м.р.н. (Уітон, Штат Іллінойс, Wheaton, США) – 

лікар фізичної та реабілітаційної медицини, медичний директор CHI Health 

Immanuel Rehabilitation Hospital, член правління Американської Асоціації 

Надавачів послуг Медичної Реабілітації 

 

11:40 – 12:00 -  «Стан і перспективи когнітивно-лінгвістичної реабілітації в Україні» 

  Доповідач: д-р ф-ї когнітивних наук Оксана Лялька, Joint PhD (об’єднаний 

диплом від університетів Ньюкасела (UK), Макваре (AU), Потсдама (DE), 

Тренто (ІТ), Гронінгена (NL), автор проекту «Афазія – не вирок» 

 

12:00 –12:20 - «Значення реабілітації в неврології (представлена у формі тестів та 

фільмів)» 

Доповідач: Павел Адамкевич, Президент Польського Центру Реабілітації 

Функціональної «Votum»  

 

12:20 – 12:40 -  «Сфери професійної діяльності та перспективи розвитку ерготерапії в 

Україні»  
  Доповідач: Мангушева Ольга, Голова Правління ГО "Українське товариство 

ерготерапевтів" 

 

12:40 – 13:00 -  «Сучасні перспективи та шляхи розвитку кардіореабілітації в Україні» 

  Доповідач: Кияк Григорій, к.мед.наук, Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького 

 

13:00 – 13:30 - Перерва 

 

 

 

13:30 – 13:45 -  «Ефекти відновлення легеневої артерії, які проводяться в підземних 

умовах у пацієнтів з COPD» 

  Доповідач: prof. Roman Nowobilski, колегія медицини «Ягелонський 

університет», Томаш Влоч – Університет фізичного виховання, Магдалена 

Кострун - Соляна шахта «Величка» 

 



13:45 – 14:00 -  «Ортопедичні проблеми  у дітей з нервово-м’язовими хворобами» 

  Доповідач: Мартиненко Яна, лікар-невролог дитячий, ТзОВ «Медичний 

центр фізичної терапії та медицини болю «Інново» 

 

14:00 – 14:20 -  «Реабілітація в педіатрії» 

Доповідач: Ewa Lenart-Domka - Department of Pediatric Neurological 

Rehabilitation, The Clinical Hospital No. Poland, Rzeszow 

 

14:20 – 14:40 -  «Сучасні реабілітаційні програми для вагітних з акушерською та 

екстрагинетальною патологією» 
Доповідач: Владимирова Н.І.,  доктор мед.наук,  

професор, НМАПО імені П.Л.Шупика, м.Київ 

 

14:40 –15:00 -   «Ігрові комп’ютерні технології в реабілітації за методом проф. Козявкіна»  

Доповідач: Качмар Олег Олексійович,  заступник директора з наукових 

питань (Реабілітаційний центр "Еліта") 

 

15:00- 15:15 -  «Легенева реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні 

легень: потреба, складові та сучасні тенденції» 
  Доповідач: Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, канд.фіз.вих.і с., 

доц.каф.фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК, співзасновник Центру 

фізичної реабілітації «Формула Руху» 

 

15:15- 15:30-  «Функціональне ортезування у дітей з неврологічними порушеннями» 

  Доповідач: Козій Захар, фізичний терапевт, ТзОВ «Медичний центр 

фізичної терапії та медицини болю «Інново» 

 

15:30- 15:50               «Використання ударно-хвильової терапіі в лікуванні ентезопатій» 

   Доповідач: prof. Grzegorz Głąb, Польща 

 

15:50- 16:55 -  Обговорення доповідей. Запитання/Відповіді 

 

Організатори конференції:  Українське товариство фізичної і реабілітаційної медицини; 

Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького; 

Школа реабілітаційної медицини УКУ; 

Українське товариство ерготерапевтів; 

Львівська обласна Асоціація фізичної терапії; 

Львівський державний університет фізичної культури 

 

*Кожен учасник міжнародної науково-практичної конференції отримає сертифікат про 

підвищення кваліфікації. 

*Науково-практична конференція внесена в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2018 р. 


