16.35-16.50

Кава

Секція №4 Досвід роботи реабілітаційних центрів
16.50-17.00
17.00-17.10

Рання реабілітація дітей
з органічним ураженням
ЦНС
Програма послуги
Раннього Втручання «Рання пташка»

17.10-17.20

Слухова допомога дітям
раннього віку: скринінг,
діагностика, реабілітація
17.20-17.30 Педіатрія розвитку як
стратегія супроводу росту
і розвитку передчасно народжених дітей
17.30 – 17.40 Мультидисциплінарний
підхід у ранній діагностиці
та реабілітації дітей з особливими потребами
17.40 – 17.50 Розвиток без насилля
17.50 – 18.00 Застосування ССВП для
діагностики рухових порушень у дітей з гіпоксичноішемічним ураженням
головного мозку, народжених недоношеними
18.00 – 18.10 Закриття конференції

О. Ковальова, співзасновник
Центру фізичної реабілітації
МУ «Крок за кроком»
О.В. Лебедєва,
КУ «Запорізький обласний
спеціалізований будинок дитини
«Сонечко» ЗОР. Головний лікар
Т.В. Богданович,
Центр слухової реабілітації
АВРОРА®, м. Київ, Україна
к.мед.н. Ю. Гончарова,
неонатолог-педіатр, Київ.
С. Гапонова, керівник напрямку
«Дитинологія дітей з особливими
потребами» ММ Добробут
А. Заяц, директор
DIRFloortime Україна.
Е.В. Варешнюк,ГЦДНХ, ХГКБСНМП,
Харків, Україна

ПРОГРАМА
Початок реєстрації учасників: 9-00
Модератор: Альона Введеньска, піар-експерт
Прес-захід: 10:30 - 11:30
Запрошені учасники:
Міністерство охорони здоров’я України
Асоціація неонатологів України
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням
нервової системи Міністерства охорони здоров’я України»
Асоціація дитячих неврологів України

Секція №1 Сучасна парадигма реабілітації дітей раннього віку
09.30 – 09.45 Вітальне слово від організаторів заходу та гостей

09.45 – 10.00 Концептуальні підходи до
реабілітації дітей раннього
віку з патологією нервової
системи
10.00 – 10.30 Досвід реабілітації дітей
раннього віку у Польщі
10.30 – 10.50 Зміна парадигми проведення реабілітації дітей
раннього віку та їх сімей.
Чи можливо це?

Представники МОЗ, Організатори
О.В. Балясна, Голова Асоціації
батьків передчасно народжених
дітей «Ранні пташки»,
В. Гордієнко, Глава Представництва
ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ
к.мед.н. В. Мартинюк, ДЗ Укрмедцентр реабілітації дітей з органічним
ураженням нервової системи МОЗ
України, м.Київ
А. Дилевська, фізичний терапевт,
Інститут Матері та Дитини
у Варшаві
д.псих.н. А. Кукуруза,
БФ «Центр раннього втручання»,
м. Харків, Україна

10.50 – 11.05 Міждисциплінарна команда у створенні реабілітаційної послуги
11.05 – 11.25 Досвід Білорусі у впровадженні програми раннього
втручання
11.25 – 11.45 Досвід Білорусі у впровадженні катамнестичного
спостереження передчасно
народжених дітей
11.45 – 12.05 Панельна дискусія №1
Реабілітація: з чого почати?
12.05 – 12.25 Кава

З. Люльчак, Т. Мізерак, навчальнореабілітаційний центр «Джерело»,
м. Львів, Україна
О. Авіла, лікар-реабілітолог, завідувачка Ресурсним центром Раннього
втручання, м. Мінськ, Білорусь
к.мед.н. Ю. Рожко, завідувачка відділенням недоношених новонароджених Республіканського науковопрактичного центру «Мати та дитя».
м. Мінськ, Білорусь

Секція №2 Фізична терапія у розвитку моторних навичок
Модератор: Олеся Азарова,
керівник відділу коммунікацій ГО «Ранні пташки»

13.45-14.05

Панельна дискусія №2
Міфи реабілітації:
Масаж допомагає дитині розвиватися
Порушення м’язового тонусу – основна причина затримки
моторного розвитку

14.05-14.50

Обід

Секція №3 Сім’я як основний учасник реабілітаційного процесу
14.50-15.05
15.05-15.20
15.20-15.35
15.35-15.50

12.25 – 12.45 Роль доказової медицини
в еволюції реабілітаційної
допомоги

12:45-13:20
13.20 – 13.30

13.30-13.45

к.мед.н. І. Гордієнко, дитячий невролог,
керівник відділу розвитку
МЦ «Особливі», м. Київ, Україна.
д.мед.н. О.О. Рига, кафедра педіатрії
та неонатології №1 ХДМУ, м. Харків,
Украіна
Фізична терапія у дітей з
О. Ізодорчик, фізичний терапевт.
ДЦП
Інститут функціональної терапії,
м. Варшава, Польща
Роль фізичного терапевта у І. Барабаш, фізичний терапевт
сучасній парадигмі надан- навчально-реабілітаційного центру
«Джерело», м. Львів, Україна
ня комплексної реабілітаційної послуги
Мотивація дитини в
к. мед. н. Є. Страшко, доцент кафедри
реабілітаційному процесі
спортивної медицини та фізичної реабілітації ВДНЗУ «УМСА», м. Полтава

Інтеграція реабілітаційних
технологій в рутину дня
сім’ї
Сім’я як терапевт: роль
батьків у комплексній абілітації дитини раннього віку
Сенсорно-моторний
розвиток дітей
Безпека дитячого сну. Профілактика порушень сну у
дітей раннього віку

Ю. Алімова, практичний психолог,
Харківський обласний спеціалізований будинок дитини, м. Харків
К. Мироненко, практичний психолог,
Центр розвитку дітей раннього віку
Полтавської обласної дитячої лікарні
С. Товстуха, Благодійна организація
«Школа-сходинки», м.Київ, Україна
Д.Костюкова, завідувачка кабінету
«Комплексного нейромоніторингу
з дитячою лабораторією сну» відділення інтенсивного виходжування
глибоко недоношених дітей НДСЛ
«ОХМАТДИТ», м.Київ, Україна
Гедре Сопайте – Шилинскене (Giedrė
Šopaitė-Šilinskienė), засновниця соціального проекту, учасниця Асоціації
батьків передчасно народжених дітей
Литви, мама передчасно народженого
хлопчика, що народився на 25 тижні
вагітності
к.мед.н. Ф.І. Лапій, доцент кафедри
дитячих інфекційних хвороб та дитячої
імунології у НМАПО імені П.Л. Шупика

15.50-16.05

Досвід виходжування та
реабілітації у Литві: історія
маленького супергероя

16.05-16.20

Вакцинація дітей з перинатальним ураженням ЦНС

16.20-16.35

Панельна дискусія №3
Роль батьків і дитини в реабілітаційному процесі

