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Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Психіатрія XXI століття: проблеми
та інноваційні рішення»,
яка відбудеться 27–29 квітня 2017 року в м. Київ,
в Конференц-залах Гольф-центру
(пр. Героїв Сталінграду, 10Д (вул. Оболонська набережна, 20).
Проїзд до місця проведення конференції:
від станції метро Оболонь: автобусом № 100 (102) до зупинки «Дитяча
академія мистецтв», або від станції метро Мінська: автобусом № 34 (47,
485) до зупинки «Дитяча академія мистецтв».
Реєстрація учасників конференції
відбудеться у Гольф-центрі 27 квітня з 08.00 до 10:00.
Для участі у конференції необхідно попередньо зареєструватись, шляхом
заповнення електронної реєстраційної форми на офіційному сайті конференції:
http://www.rimon.in.ua/psyconference/2017/реєстрація.html
Урочисте відкриття конференції — 27 квітня 2017 р. о 10:00.
Тривалість виступів: пленарна доповідь – до 30 хв.
на пленарному засіданні – до 15 хв.
у дискусіях – до 5 хв.

Адреса організатора:
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
Телефон/факс для довідок: (044) 468-32-15.
e-mail: undisspn@ukr.net
www.undisspn.org.ua
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Технічне забезпечення: мультимедійний проектор, синхронний переклад.
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ПРИВІТАННЯ ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Шановні друзі та колеги,
Від імені організаційного комітету вітаємо Вас на щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Психіатрія XXI століття: проблеми та інноваційні рішення», яка проходить 27–29 квітня 2017 року в м. Київ.
Щорічна конференція, організована Українським науково-дослідним інститутом соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України вже традиційно стала найбільшою
та знаковою подією в календарі фахівців психологів та
психіатрів - спеціалістів в галузі охорони психічного здоров’я зі всієї України. Конференція відбувається у часи,
що вимагають від всієї медичної громадськості щоденної кропіткої праці над виконанням масштабних завдань
реформування системи охорони здоров’я держави. Ми
впевнені, що конференція надасть можливість зустрітися
разом дослідникам, науковцям, молодим вченим, аспірантам, докторантам, практикуючим лікарям психіатрам,
організаторам охорони здоров’я, соціальним працівникам,
медсестрам, психологам для обміну сучасною інформацією, знаннями, досвідом та налагодження контактів та
співробітництва для покращення якості надання допомоги
пацієнтам та сприяння подальшим дослідженням в сфері
психічного здоров’я.
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В рамках заходу будуть обговорені такі актуальні питання:
• державна стратегія охорони психічного здоров’я населення України;
• служба охорони психічного здоров’я в умовах воєнних
дій та надзвичайних ситуацій;
• питання діагностики і терапії станів залежності. Проблема
коморбідності в сучасній психіатрії та наркології;
• передача знань: від досліджень до клінічної практики;
• психотерапія і психологічна корекція при психічних порушеннях;
• поведінкові розлади у дітей та підлітків: профілактика,
терапія, промоція психічного здоров’я;
• проблеми осіб з розумовою відсталістю;
• наукова діяльність молодих вчених у галузі психіатрії.
Ми ради вітати гостей зі всієї України та іноземних гостей у
місті Києві, краса та історія якого чарує туристів з усього світу.
Сподіваємося, що цікава наукова програма конференції поряд
із спілкуванням з колегами та знайомством з прекрасним містом надовго залишаться у Вашій пам’яті.
Чекаємо на зустріч з Вами.
З найкращими побажаннями,
Оргкомітет
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ЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ

Ш

ановні колеги, друзі!

З великою повагою від імені організаційного
комітету та від себе особисто вітаю вас на щорічній
науково-практичній конференції з міжнародною
участю.

Хочу подякувати всім своїм колегам, науковцям і
практичним медикам, хто приймає участь у конференції
за підтримку   при виконанні стратегічних завдань,
поставлених державою і спрямованих на реформування психіатричної галузі,
за витримку, милосердя, нову наукову думку при   виконанні своїх професійних
обов’язків, за те, що, щоденно працюючі, Ви дбаєте про найвищу цінність –
здоров’я людини.
До участі у роботі конференції запрошуються науковці, молоді вчені, докторанти,
аспіранти, психіатри, дитячі психіатри, сімейні лікарі, організатори охорони
здоров’я, соціальні працівники, медсестри, психологи та інші фахівці, які працюють
у сфері психічного здоров’я. У конференції братимуть участь відомі світові експерти
з питань психічного здоров’я.
Конференція відбувається у часи, що вимагають від всієї медичної громадськості
щоденної кропіткої праці над виконанням масштабних завдань реформування
системи охорони здоров’я держави. Війна на Сході торкнулася багатьох громадян,
і наявність вимушених переселенців та учасників АТО створило додаткове
навантаження на всі існуючі служби, зокрема психіатричну. Саме це зміцнює
намагання реформувати ситему охорони психічного здоров’я та впроваджувати
сучасні підходи, які допоможуть змінити акцент з стаціонарної на амбулаторні
спільнотні служби охорони психічного здоров’я. Всі ці важливі для України
питання ми плануємо обговорити на конференції.   Наука – галузь, що протягом
століть об`єднує людей усього світу, незалежно від їхніх національних традицій,
політичних переконань і релігійної приналежності. Сподіваємося, що нам вдасться
втілити у практичну реальність все те важливе, що буде обговорюватися на
симпозіумах конференції, а амбітні завдання, спільні зусилля та прагнення досягти
поставленої мети неодмінно приведуть нас усіх до успіху.
Користуючись нагодою, хочу побажати учасникам конференції яскравих вражень
та незабутніх зустрічей, наукової насолоди та приємних сюрпризів.
Ірина Пінчук
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У

певнений: ця конференція допоможе українським психіатрам і клінічним психологам побачити себе пліч-о-пліч з їх численними зарубіжними колегами. Навіть поверхневе читання назв
запропонованих доповідей переконує: скорботна
пора, так званої радянської психіатричної науки, назавжди відійшла в минуле. Ми, українські
лікарі і психологи, анітрохи не гірше наших зарубіжних колег, не дурніші, не менше освіченіші.
Є тільки одне, що нас відрізняє. Ця відмінність – в архаїчної системі охорони здоров’я. Але це не наша вина, тут, пряма відповідальність держави.
Я, колишній політичний в’язень, сьогодні щасливий. Так, саме так, я щасливий бути тут, з вами.
Семен Глузман

С

индром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) є
одним з найбільш поширених розладів у дитячому віці та зберігається в значної кількості осіб уже в
дорослому віці.    Хоча, традиційно, він й вважається
гострим станом, модель лікування хронічного СДУГ
за допомогою комбінованої лікарської терапії і психосоціального втручання може привести до відмінних
результатів, які будуть зберігатися протягом усього
життя.   Кваліфіковане обстеження та лікування СДУГ
упродовж усього життя допоможе підготувати психіатрів для догляду за такими
пацієнтами та членами їх сімей у ХХІ столітті.
Вважаю за честь та привілей долучитися до моїх колег у Києві з нагоди щорічної
всеукраїнської конференції з актуальних проблем психіатричної практики. Члени оргкомітету є досвідченими, їх діяльність направлена на розвиток біологічних
і соціально-психологічних наук, таким чином, вони, безсумнівно, сприятимуть
швидким та суттєвим змінам у психіатричній практиці ХХІ століття. Я пишаюся
бути частиною цієї конференції, яка, без сумніву, допоможе нам підготуватись
до майбутнього.
Беннетт Левенталь
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П

ані та панове, шановні колеги!

Психічне здоров’я в Україні переживає бурхливі
часи. Війна на Сході вплинула на багатьох громадян, а
наявність великої кількості вимушених переселенців
створила додаткове навантаження на існуючі служби.
У той же час, політичні проблеми в країні змушують
реформувати служби охорони психічного здоров’я
та впроваджувати сучасні підходи, які допомагають
відійти від історично укоріненої системи до спільнотних
служб охорони психічного здоров’я. Настав той час, коли потрібно об’єднатися для
спільного вирішення цієї проблеми.   На порядку денному майбутнє української
психіатрії, і мені дуже приємно запросити Вас до участі в обговорені.  Приєднуйтесь
до нас у Києві! Повноцінне життя неможливе без психічного здоров’я!
Роберт ван Ворен

Ц

ього року конференція в Києві демонструє широкий
спектр досить актуальних тем, представлених
поважними міжнародними лекторами. Після огляду
стану світової системи охорони психічного здоров’я
учасники дізнаються про сучасний стан національної
системи охорони психічного здоров’я в Україні, роль
жінок у підтримці психічного здоров’я, результати
лікування військової травми, стан мистецтва в лікуванні
наркоманії, про питання психіатрії в геронтології, про
взаємодію теорії та практики, розлади поведінки у дітей та підлітків, а також
про психотерапію та психологічну корекцію психічних розладів. Крім того, на
різнопланових симпозіумах молоді вчені продемонструють поглиблений погляд на
свою роботу з великою кількістю захоплюючих аспектів. Докладне обговорення на
цих симпозіумах повинно бути корисним для розуміння стану психіатричної системи
в 21-му столітті. Організатори конференції виконали дуже об’ємну роботу.  Так що,
треба сказати: Сердечно вітаю прекрасну організацію та захоплюючу програму, а
також мої найкращі побажання дуже успішній та ефективній конференції.
Хартмут Бергер

8

науково-практична конференція з міжнародною участю
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Д

орогі українські друзі та колеги!

Це так чудово – проводити час з Вами. Дякую
Вам за запрошення та можливість поділитися з Вами
ідеями та обмінятись інформацією. За останні кілька
років я відвідав Україну 6 або 7 разів, і кожен раз
я помічаю зміни, і ці зміни переважно на краще.
Звичайно, ми всі бажаємо стрімких змін і швидкого
поліпшення стану в Україні. Але, повільні зміни - це
краще, ніж взагалі ніяких змін.

Я хотів би висловити глибоку подяку професору, лікарю Ірині Пінчук та лікарю
Семену Глузману – моїм старим (молодим) друзям і шановним колегам.
Я бажаю всім учасникам, доповідачам та організаторам чудово провести час
у Києві, бажаю продуктивних взаємодій, змістовних дискусій, а найголовніше,
міцного здоров’я та миру.
Ігор Куценок

Ш

ановні колеги!

Ми всі з нетерпінням чекаємо майбутньої конференції в Києві.
Я сподіваюсь, що ця зустріч збере старих і нових колег, друзів, і дасть можливість озирнутись у минуле,
а також розставити цілі та пріоритети на майбутнє.

У кінцевому рахунку ми очікуємо, що результатами
цієї конференції будуть: просування науково обґрунтованої клінічної практики та поліпшення догляду за нашими пацієнтами.
Норберт Скокаускас
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ПЛАН ЗАХОДІВ (РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ)

27 квітня
2017
Біла зала
08:00–10:00

Зала Еліт

Реєстрація учасників (хол)

10:00–10:30 Церемонія відкриття
Офіційні вітання від політичної, громадської та професійної
спільноти
10:30–11:00 Розвиток психічного здоров’я у жінок та дівчаток у тяжких
життєвих обставинах: психіатр в якості партнера для змін
Хелен Херрман (Австралія)
д.мед.н., професор, обраний президент Всесвітньої психіатричної Асоціації
11:00–11:30 Психіатрія в Україні: 40 років потому
Семен Глузман (Україна)
Президент Асоціації психіатрів України
11:30–12:00

Кава-перерва (відкритий майданчик 2 поверх)

12:00–13:30 ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ:
Бодерляйн розлади особистості у дітей та підлітків
Бруно Фаллісард (Франція),
доктор філософії, професор, Президент Всесвітньої Асоціації дитячої
психіатрії та суміжних професій
Психічне здоров’я жінки XXI століття
І.Я. Пінчук (Україна)
д.мед.н., с.н.с., Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі
спеціальностей «Психіатрія. Наркологія»
Досвід створення та роботи Ізраїльської  Коаліції психотравми
Талі Леванон (Ізраїль)
Голова Ізраїльської Коаліції психотравми
13:30–14:00
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Кава-перерва (відкритий майданчик 2 поверх)

науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПСИХІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ»

14:00–15:00 МАЙСТЕР-КЛАС:
«Соціальний портрет пацієнта з
шизофренією»
Модератори: О.С. Чабан, О.О.
Хаустова (Україна)
15:00–16:00

МАЙСТЕР КЛАС:
«Навчальний семінар з
терапевтичного дослідження
самоушкодження підлітків»
Модератор: Денніс Угрін
(Великобританія)
лікар-консультант, лікарня Модслі,
Старший викладач, кафедра
психіатрії дитячого та підліткового
віку Королівського Коледжу
Лондонського університету

15:00–16:30 ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ:
Засновані на доказах рекомендації з психосоціальної терапії при
важких психічних розладах
Хартмут Бергер (Німеччина)
професор, факультет психології університету Йоганна Вольфганга Гете
Застосування канабіноїдів в медицині – реальність або фікція
Ігор Куценок (США)
д.мед.н., професор психіатрії Каліфорнійського Університету, директор Центру
з навчання та досліджень залежних поведінок Каліфорнійського Університету
РДУГ: порушення тривалості життя
Беннетт Л. Левенталь (США)
професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту
психіатрії Психіатричного Інституту Л. Портера Університету Каліфорнії СанФранциско
16:30–17:00

Кава-перерва (відкритий майданчик 2 поверх)

17:00–19:00 СИМПОЗІУМ
«Міжнародний досвід в
реабілітації ПТСР»
Модератор: А. Фельдман (Україна)

20:00
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СИМПОЗІУМ
«Наукові дослідження в дитячій
та підлітковій психіатріі»
Модератори: І.А. Марценковський
(Україна), Чухадароглу Фюсун
(Туреччина)

Велком ресепшн (Біла зала)
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ПЛАН ЗАХОДІВ (РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ)

28 квітня
2017
Біла зала
09:00–10:00 СИМПОЗІУМ
«Еволюція психіатричних
дефініцій та діагностичних
10:00–12:00 категорій. Застарілі та нові
діагностичні категорії в МКХ-10
та DSM-5»
Модератори: О.А. Левада,
Л.М. Юр’єва (Україна)
12:00–12:30

СИМПОЗІУМ
«Закриті установи соціальної
допомоги – від ізоляції до
інтеграції»
Модератори: Н.В. Федорович
(Україна), Роберт ван Ворен (Литва)

СИМПОЗІУМ
«Підходи до лікування
пацієнтів із залежними станами
в пенітенціарній системі»
Модератор: І. Куценок (США)

Кава-перерва (відкритий майданчик 2 поверх)

15:00–17:00 СИМПОЗІУМ
«Передача знань:
від досліджень до клінічної
практики»
Модератори: Н. Скокаускас
(Норвегія), Б. Левенталь (США)

12

Презентація постерних
доповідей

Кава-перерва (відкритий майданчик 2 поверх)

12:30–14:30 СИМПОЗІУМ
«Профілактика, діагностика
та терапія мультиморбідних
розладів в психіатрії»
Модератори: В.Я. Пішель,
Г.Я. Пилягіна, В.І. Коростій (Україна)
14:30–15:00

Зала Еліт

СИМПОЗІУМ
Ради Європи
Модератор: Херда вант Хофф
(Нідерланди)
Соціолог/криміналіст, колишній
радник зі стратегічних питань
виконання покарань Міністерства
Юстиції в Гаазі/Нідерланди;
голова проектів Фонду Друзів
Прилук

науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПСИХІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ»

17:00–17:30

Кава-перерва (відкритий майданчик 2 поверх)

17:30–19:00 СИМПОЗІУМ
«Психосоціальна допомога
пацієнтам з вадами психічного
здоров’я в ХХІ столітті»
Модератори: Н.В. Федорович
(Україна), Роберт ван Ворен (Литва)

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ
«Державна стратегія охорони
психічного здоров’я населення
України»
Модератори: І. Куценок (США),
А.Б. Карачевський (Україна)

19:00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
Холодна війна в психіатрії  
Роберт ван Ворен (Литва)

29 квітня
2017
Біла зала
10:00–12:00 СИМПОЗІУМ
«Емпіричні моделі
психотерапевтичних втручань у
терапії та превенції психічних
розладів»
Модератор: А. Романчук (Україна)
12:00–12:30

Зала Еліт
СИМПОЗІУМ
«Наукова діяльність  молодих
вчених у галузі психіатрії»
Модератори: Х. Херрман
(Австралія), Б. Левенталь (США),
Н. Скокаускас (Норвегія)

Підведення підсумків. Закриття конференції.

Київ | 27–29 квітня 2017 року
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Організаційний комітет конференції
висловлює щиру подяку

Офіційним спонсорам та партнерам:

ТОВ РАНБАКСІ ФАРМАСЬЮТІКАЛС
УКРАЇНА

Інформаційна підтримка
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БІЛА ЗАЛА
08:00–10:00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (хол)

10:00–10:30

Церемонія відкриття

10:30–11:00

Розвиток психічного здоров’я у
Хелен Херрман (Австралія)
жінок та дівчаток у тяжких життєвих
доктор медицини, професор, обраний президент
обставинах: психіатр в якості партнера Всесвітньої психіатричної Асоціації
для змін

11:00–11:30

Психіатрія в Україні: 40 років потому

11:30–12:00

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)

12:00–13:30

ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ:

12:00–12:30

Бодерляйн розлади особистості
у дітей та підлітків

Бруно Фаллісард (Франція) доктор філософії,
професор, Президент Всесвітньої Асоціації
Дитячої психіатрії та суміжних професій

12:30–13:00

Психічне здоров’я жінки XXI століття

І.Я. Пінчук (Україна)
д.мед.н., с.н.с., Директор Українського НДІ соціальної
і судової психіатрії та наркології МОЗ України,
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
зі спеціальностей «Психіатрія. Наркологія»

13:00–13:30

Досвід створення та роботи
Ізраїльської Коаліції психотравми
з питань психологічної реабілітації

Талі Леванон (Ізраїль)
Голова Ізраїльської Коаліції психотравми

13:30–14:00

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)

14:00–15:00

МАЙСТЕР-КЛАС:
Соціальний портрет пацієнта з шизофренією
Модератори: О.С. Чабан, О.О. Хаустова (Україна)

14:00–14:30

Соціальний портрет пацієнта
з шизофренією з боку нових
антипсихотиків

О.С. Чабан (Україна)
завідувач кафедри психосоматичної медицини і
психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця, д.мед.н,
професор

14:30–14:50

Досвід використання арипіпразолу
в лікуванні шизофренії: клінічні
дослідження і реальна практика

О.О. Хаустова (Україна) професор кафедри
психосоматичної медицини і психотерапії НМУ
імені О. О. Богомольця, д.мед.н, професор

14:50–15:00

Обговорення
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Офіційні вітання від політичної, громадської та
професійної спільноти

Семен Глузман (Україна)
Президент Асоціації психіатрів України
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

БІЛА ЗАЛА
15:00–16:30

ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ:

15:00–15:30

Засновані на доказах рекомендації
по психосоціальної терапії при важких
психічних розладах

Хартмут Бергер (Німеччина)
професор, факультет психології університету
Йоганна Вольфганга Гете

15:30–16:00

Застосування канабіноїдів в
медицині – реальність або фікція

Ігор Куценок (США)
д.мед.н., професор психіатрії Каліфорнійського
університету, директор Центру з навчання та
досліджень залежних поведінок Каліфорнійського
Університету

16:00–16:30

РДУГ: порушення тривалості життя

Беннетт Л. Левенталь (США) професор, відділення
дитячої та підлітковій психіатрії Департаменту
психіатрії Психіатричного Інституту Л. Портера
Університет Каліфорнії Сан-Франциско

16:30–17:00

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)

17:00–19:00

СИМПОЗІУМ
«Міжнародний досвід в реабілітації ПТСР»
Модератор: А. Фельдман (Україна)

17:00–17:10

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

17:10–17:30

ПТСР: діагностика і травмофокусована
терапія

Арам Гасан (Нідерланди)
доктор медицини, психіатр/психотерапевт,

17:30–17:50

Психологічне лікування
посттравматичного стресового
розладу у літніх людей: нарративноекспозиційна терапія

Дженетт Лелі (Нідерланди)
психотерапевт з вивчення травми/дослідниця

17:50–18:10

Створення гарячої лінії для жертв
терористичних актів

Талі Леванон (Ізраїль)
(Голова Ізраїльської Коаліції психотравми)

18:10–18:30

Проект Ради Европи:
навчання психологів роботі з ПТСР
в східних регіонах України

Роберт Телтцроу (Німеччина)
головний консультант з проектів Ради Європи
Групи Помпіду

18:30–19:00

Обговорення

20:00

Велком ресепшн (Біла зала)
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ЗАЛА ЕЛІТ
14:00–16:00

МАЙСТЕР КЛАС:
«Навчальний семінар з терапевтичного
дослідження самоушкодження
підлітків»

17:00–19:00

СИМПОЗІУМ
«Наукові дослідження в дитячій та підлітковій психіатріі»
Модератори: І.А. Марценковський (Україна), Чухадароглу Фюсун (Туреччина)

17:00–17:10

Вітальне слово, відкриття симпозіуму

17:10–17:30

Несуіцидальні самоушкодження
у підлітків

Фюсун Чухадароглу (Туреччина)
Генеральний секретар Міжнародної асоціації
дитячої, підліткової психіатрії та суміжних
професій (IACAPAP), Професор дитячої та
підліткової психіатрії, Університет Хаджеттепе,
Школа медицини, Анкара, Туреччина

17:30–17:50

Терапія епілепсій у дітей з
первазивними порушеннями розвитку

І.А. Марценковський (Україна) к.мед.н., с.н.с.,
керівник відділу психічних розладів дітей
та підлітків з психічними та поведінковими
розладами УНДІ ССПН, головний позаштатний
психіатр МОЗ України за спеціальністю «Дитяча
психіатрія»

17:50–18:10

Аутодеструктивні прояви психічних
і поведінкових розладів у підлітків

Г.Я. Пілягіна (Україна)
д.мед.н. професор, завідувач кафедрою психіатрії
Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика

18:10–18:25

Клінічний поліморфізм афективних
порушень у дітей з аутистичними
розладами

І.І. Марценковська (Україна)
к.мед.н. провідний науковий співробітник відділу
психічних розладів дітей та підлітків з психічними та
поведінковими розладами УНДІ ССПН МОЗ України

18:25–18:40

Використання  буметаміду для
В.І. Харитонов (Україна)
лікування аутистичних розладів у дітей Завідуючий відділенням ТМО «Психіатрія» в м. Києві

18:40–18:55

Зміцнення здоров’я та профілактика
в охороні психічного здоров’я дітей та
підлітків

Денніс Угрін (Великобританія)
доктор філософії, лікар-консультант, лікарня
Модслі, Старший викладач, кафедра психіатрії
дитячого та підліткового віку Королівського
Коледжу Лондонського університету (Лондон,
Великобританія)

О.С. Ващенко (Україна)
старший науковий співробітник відділу психічних
розладів дітей та підлітків УНДІ ССПН
Т М.С. Павленко (Україна)
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

18:55–19:00

Обговорення
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

БІЛА ЗАЛА
09:00–12:00

СИМПОЗІУМ
«Еволюція психіатричних дефініцій та діагностичних категорій. Застарілі та нові
діагностичні категорії в МКХ-10 та DSM-5»
Модератори: О.А. Левада, Л.М. Юр’єва (Україна)

09:00–09:20

Когнітивна дисфункція при великому
О.А. Левада (Україна)
депресивному розладі: сучасні аспекти професор кафедри загальної практики – сімейної
вивчення та можливості корекції
медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії
ДУ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України» д.мед.н., доцент

09:20–09:35

Оцінка когнітивних порушень у
пацієнтів з великим депресивним
розладом та їх динаміка на фоні
лікування вортіоксетином

09:35–09:50

Імунологічні механізми когнітивних
І.Р. Рибак (Україна)
порушень при великому депресивному Запорізька обласна клінічна лікарня
розладі та сучасні способи їх корекції

09:50–10:00

Обговорення

10:00–10:20

Сучасні стратегії терапії пацієнтів
з БАР

10:20–10:40

Фармакологічні підходи до реабілітації Д.О. Мангубі (Україна)
пацієнтів з біполярним афективним
к.мед.н., доцент Харківського національного
розладом
університету ім. В.Н. Каразіна

10:40–11:00

Організація допомоги та деякі питання В.Д. Мишиєв (Україна)
психофармакотерапії психотичних
д.мед.н, професор, заслужений лікар України
станів
Завідувач кафедри загальної, дитячої, судової
психіатрії і наркології НМАПО ім.
П. Л. Шупика, головний лікар ТМО «Психіатрія»
у м. Києві, головний психіатр м. Києва

11:00–11:10

Обговорення

11:20–12:00

МАЙСТЕР-КЛАС:
«Терапія біполярної та рекурентної
депресії: фокус уваги на
антипсихотики»

12:00–12:30

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)
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О.С. Троян (Україна)
КЗ «Запорізька обласна клінічна психіатрична
лікарня»

Л.М. Юр’єва (Україна)
д. мед. н., професор, завідувач кафедри психіатрії
факультету післядипломної освіти
Дніпропетровської державної
медичної академії

І.А. Марценковський (Україна) к.мед.н., с.н.с.,
керівник відділу психічних розладів дітей
та підлітків з психічними та поведінковими
розладами УНДІ ССПН

науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПСИХІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ»

28 квітня 2017 | п’ятниця
12:30–14:30
12:30–12:35

СИМПОЗІУМ
«Профілактика, діагностика та терапія мультиморбідних розладів в психіатрії»
Модератори: В.Я. Пішель, Г.Я. Пилягіна, В.І. Коростій (Україна)
Вітальне слово, відкриття симпозіуму

12:35–12:50

Саморуйнівна поведінка в Україні.
Реалії сьогодення

Г.Я. Пилягіна (Україна)
завідувач кафедр психіатрії НМАПО
ім. П. Л. Шупика, д. мед. н, професор

12:50–13:05

Психогенна депресія і тривога

13:05–13:15

Посттравматичні психічні розлади в
учасників АТО: клінічний поліморфізм,
принципи терапії

О.К. Напрєєнко (Україна)
завідувач кафедри психіатрії та наркології
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця, д.мед.н, професор
заслужений діяч науки і техніки України
В.Я. Пішель (Україна)
д. мед. н., професор, завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів
УНДІ ССПН МОЗ України
М.Ю. Полив’яна (Україна)
к. психол. н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем терапії
психічних розладів УНДІ ССПН МОЗ України
К.В. Гузенко (Україна)
к. мед. н., старший науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем терапії психічних
розладів УНДІ ССПН МОЗ України

13:15–13:30

Коморбідні стани у учасників бойових
дій з контузіями головного мозку

13:30–13:45

Пограничний розлад особистості
в сучасному суспільстві. Стратегії
діагностики та лікування

13:45–14:00

Психічні розлади, коморбідні
соматичній патології, у тимчасово
переміщених осіб: особливості
патокінезу та принципи реабілітації
Психічна травма воєного часу:
механізми формування та шляхи
подолання

14:00–14:15

14:15–14:30

Імплементація міжнародного
досвіду МБФ «Карітас України»
в систему  опіки за  літніми людьми
з когнітивними розладами
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А.К. Ладик-Бризгалова (Україна)
аспірант УНДІ ССПН МОЗ України
Б.В. Михайлов (Україна)
завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти,
д. мед. н., професор С.А. Риженко,
д.мед.н. С.М. Мороз, Р.П. Хаітов, І.П. Яворська
М.М. Пустовойт (Україна)
д.мед.н., ректор Київського інституту сучасної
психології та психотерапії
В.І. Коростій (Україна)
професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ, заступник директора ННМК
«Університетська клініка» ХНМУ, д.мед.н., професор
О.І. Осокіна (Україна)
д.мед.н, доцент, завідувач кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету МОЗ України
В.В. Чайковська (Україна)
д.м.н., професор ДУ «Інститут геронтології ім.
Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», керівник з
підготовки персоналу програми «Домашня опіка»
МБФ «Карітас України», професор кафедри паліативної медицини НМАПО ім.П.Л.Шупика
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

БІЛА ЗАЛА

14:30–15:00

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)

15:00–17:00

СИМПОЗІУМ
«Передача знань: від досліджень до клінічної практики»
Модератори: Н. Скокаускас (Норвегія), Б. Левенталь (США)

15:00–15:10

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

15:10–15:25

Підготовка нових кадрів в психіатрії:
завдання для всіх

І.Я. Пінчук (Україна)
д.мед.н., с.н.с., Директор Українського НДІ соціальної
і судової психіатрії та наркології МОЗ України,
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
зі спеціальностей «Психіатрія. Наркологія»

15:25–15:40

Аналіз післядипломної підготовки
лікарів-психіатрів та наукових кадрів
в Україні

О.І. Осокіна (Україна)
д.мед.н, доцент, завідувач кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології Донецького
національного медичного університету
МОЗ України

15:40–16:00

UNA partnership: нові можливості для
молодих вчених

Норберт Скокаускас (Норвегія)
професор, керівник центру дитячого та підліткового психічного здоров’я та захисту дітей
Університету Тронгейм, секретар секції дитячої
психіатрії ВПА

16:00–16:30

Учбова програма з дитячої та
підліткової психіатрії та її розробка

Беннетт Л. Левенталь (США)
професор, відділення дитячої та підлітковій
психіатрії Департаменту психіатрії Психіатричного
Інституту Л. Портера Університет Каліфорнії СанФранциско

16:30–17:00

Обговорення
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науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПСИХІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ»

28 квітня 2017 | п’ятниця

17:00–17:30

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)

17:30–19:00

СИМПОЗІУМ
«Психосоціальна допомога пацієнтам з вадами психічного здоров’я в ХХІ столітті»
Модератори: Н.В. Федорович (Україна), Роберт ван Ворен (Литва)

17:30–17:40

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

17:40–18:00

Соціальні послуги недержавних
організацій на рівні громади як
засіб попередження інституалізації
повнолітніх осіб з інтелектуальними
порушеннями

18:00–18:20

Шляхи вирішення проблеми
Девід Пауелл (Великобританія)
надмірного призначення психотропних Президент Оксфордської спілки та Товариства
препаратів для людей з діагнозом
Європейських справ
розумової відсталості

18:20–18:40

Доля батьків дітей з ментальними та
поведінковими порушеннями

18:40–19:00

Обговорення

19:00

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
Холодна війна в психіатрії  
Роберт ван Ворен (Литва)
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Р.І. Кравченко (Україна)
виконавча директорка
«ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень»

Є.М. Панічевська (Україна)
БФ «Асоціація батьків дітей з аутизмом»
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАЛА ЕЛІТ
09:00–10:00

Презентація постерних доповідей

10:00–12:00

СИМПОЗІУМ
«Закриті установи соціальної допомоги – від ізоляції до інтеграції»
Модератори: Н.В. Федорович (Україна), Роберт ван Ворен (Литва)

10:00–10:10

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

10:10–10:25

Підсумки грудневої оцінки будинків
соціальний допомоги в Україні під
заступництвом Омбудсмена Верховної
Ради з прав людини

10:25–10:50

ФІЛЬМ
«Інтерв’ю з жителями будинків соціальної допомоги в Україні»

10:50–11:10

Достатня підготовка працівників  
охорони психічного здоров’я необхідна умова для належного
догляду і реінтеграції в суспільство

Роб Кеукенс (Нідерланди)
Старший доцент психіатричного медсестринства,
університет ХАН

11:10–11:25

Конвенція ООН про права людей
з обмеженими можливостями
і сьогодення в Україні –
як синхронізувати?

Довіле Йодкайте (Литва)
Голова, Литовський Форум щодо Інвалідності

11:25–11:40

Зіткнувшись з викликом:
як перетворити соціальну допомогу
пацієнту на дому в сучасну систему
соціальної допомоги?

Н.В. Федорович (Україна)
заступник міністра з соціальних питань

11:40–12:00

Обговорення

12:00–12:30

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)
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Роберт ван Ворен (Литва)
генеральний секретар міжнародної організації
Глобальна ініціатива в психіатрії, віце-президент
Всесвітньої федерації психічного здоров’я по Європі,
викладач університетів Грузії, Литви, України

науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПСИХІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ»

28 квітня 2017 | п’ятниця

12:30–14:30

СИМПОЗІУМ
«Підходи до лікування пацієнтів із залежними станами в пенітенціарній системі»
Модератор: І. Куценок (США)

12:30–12:40

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

12:40–13:00

Лікувальні втручання для клієнтів
правосуддя з розладами внаслідок
вживання психоактивних речовин –
континуум можливостей

Ігор Куценок (США)
д.мед.н., професор психіатрії Каліфорнійського
Університету, директор Центру з навчання та
досліджень залежних поведінок Каліфорнійського
Університету

13:00–13:15

Впровадження европейських підходів
в пенітенціарних закладах України

А. Шуть (Україна)
Голова Фонду «Віта Валєнс», психолог

13:15–13:30

Мультидисциплінарний підхід
В.В. Хведчук (Україна)
у профілактиці самогубств в установах Начальник відділу ресоціалізації засуджених
виконання покарань
Департаменту пробації Міністерства юстиції
України

13:30–13:45

Актуальні питання незаконного обігу
І.М. Гриненко (Україна)
нових психоактивних речовин в Україні професор, д.юр.н., радник директора
ДУ «Український Моніторинговий та медичний
центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України»

13:45–14:00

Комплексний підхід до боротьби
з наркотикам. Досвід Ізраїлю

14:00–14:30

Обговорення

14:30–15:00

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)
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Ю.В. Ячнік (Україна)
Науковий співробітник наукового організаційнометодичного та інформаційно – аналітичного
відділу Українського науково-дослідного інституту
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ
України
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ЗАЛА ЕЛІТ
15:00–17:00

СИМПОЗІУМ РАДИ ЄВРОПИ
«Як змінити життя в установах для неповнолітніх: обмін знаннями та досвідом»
Модератор: Херда вант Хофф (Нідерланди)
Соціолог /криміналіст, колишній Стратегічний радник Агенції виправних закладів
Нідерландів, голова проектів Фонду Друзі Прилук
Особливості розвитку кори головного
мозку

Марайке ван Ганебік (Нідерланди)
психолог, сертифікований тренер, директор
державних ювенальних закладів в Нідерландах

Підлітки у системі кримінального
правосуддя

Лоєк Дійкман (Нідерланди)
Психолог, колишній директор установи для
підлітків в Тейлінгерейнде/Нідерланди, голова
Фонду Друзі Прилук

Оцінка ризиків

Марайке ван Ганебік (Нідерланди)
психолог, сертифікований тренер, директор
державних ювенальних закладів в Нідерландах

Методика по профілактиці вживання
ПАР серед неповнолітніх,
які скоїли злочин

Лоєк Дійкман (Нідерланди)
Психолог, колишній директор установи для
підлітків в Тейлінгерейнде/Нідерланди, голова
Фонду Друзі Прилук
Марійке ван Женабік (Нідерланди)
психолог, сертифікований тренер, директор
державних ювенальних закладів в Нідерландах
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Системний підхід, Групова сімейна
конференція

Марайке ван Ганебік (Нідерланди)
психолог, сертифікований тренер, директор
державних ювенальних закладів в Нідерландах

Сімейна групова конференція як метод
профілактичної та корекційної роботи
з неповнолітними, а також як метод
профілактики алкоголізму та наркоманії

Євген Квітницький (Україна)
керівник Прилуцької виправної колонії для
підлітків

науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПСИХІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ»

28 квітня 2017 | п’ятниця

Обговорювання
Висновки та рекомендації

Роберт Телтцроу (Нідерланди)
Головний консультант з проектів Ради Європи
Групи Помпіду
Марайке ван Ганебік (Нідерланди)
психолог, сертифікований тренер, директор
державних ювенальних закладів в Нідерландах
Лоєк Дійкман (Нідерланди)
Психолог, колишній директор установи для
підлітків в Тейлінгерейнде/Нідерланди, голова
Фонду Друзі Прилук
Євген Квітницький (Україна)
керівник Прилуцької виправної колонії для
підлітків
Херда вант Хофф (Нідерланди)
Соціолог /криміналіст, колишній Стратегічний
радник Агенції виправних закладів Нідерландів,
голова проектів Фонду Друзі Прилук

17:00–17:30

КАВА-ПЕРЕРВА (відкритий майданчик 2 поверх)

17:30–19:00

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ
«Державна стратегія охорони психічного здоров’я населення України»
Модератори: І. Куценок (США), А.Б. Карачевський (Україна)
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БІЛА ЗАЛА
10:00–12:00

СИМПОЗІУМ
«Емпіричні моделі психотерапевтичних втручань у терапії та превенції психічних
розладів»
Модератор: А. Романчук (Україна)

10:00–10:05

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

10:05–10:20

Емпіричне обгрунтування
психотерапевтичних втручань

В. Горбунова (Україна)
д.психол.н., завідувач кафедри клінічної
психології Українського Католицького Університету

10:20–10:35

Когнітивно-поведінкові втручання у
лікуванні та попередженні рецидивів
розладів вживання психоактивних
речовин

А. Карачевський (Україна)
к.мед.н., доцент, лікар-психіатр, доцент кафедри
загальної, дитячої та судової психіатрії і наркології
НМАПДО ім. Шупика, головний позаштатний
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
Психотерапія та медична психологія»

10:35–10:50

Виклики психотерапії генералізованого О. Сергієнко (Україна)
тривожного розладу
лікар-психотерапевт, супервізор/викладач
Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії

10:50–11:05

КПТ-модель лікування та
попередження рецидивів обсесивнокомпульсивного розладу

В. Паробій (Україна)
психолог, супервізор/викладач Українського
інституту когнітивно-поведінкової терапії

11:05–11:20

Місце майндфулнес-орієнтованої КПТ
у превенції депресії

Ю. Стадницька (Україна)
к. н. із соц. комунікацій, доцент кафедри клінічної
психології УКУ, психолог центру психічного
здоров’я та травматерапії «Простір надії»

11:20–11:35

Досвід підготовки психологів та
психотерапевтів в Англії

Лілія Коралло (Великобританія)
Психолог в приватній практиці

11:35–11:50

Забезпечення якості психотерапевтич- В. Климчик (Україна)
ної освіти: виклики для України
д.психол.н., виконавчий директор Інституту
психічного здоров’я Українського Католицького
Університету

11:50–12:00

Обговорення

12:00–12:30

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
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ЗАЛА ЕЛІТ
10:00–12:00

СИМПОЗІУМ
«Наукова діяльність молодих вчених у галузі психіатрії»
Модератори: Х. Херрман (Австралія), Б. Левенталь (США), Н. Скокаускас (Норвегія)

10:00–10:10

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ

10:10–10:25

Диагностика и лечение биполярного
Лейла Гасан-заде (Азербайджанська Республіка)
расстройства в Азербайджане:
психіатрична лікарня № 1 Міністерства охорони
международные стандарты и местные здоров’я Азербайджана
традиции

10:25–10:40

Особливості рухових порушень у дітей
з розладами спектру аутизму

10:40–10:55

Порівняльне дослідження відділених Д.І. Марценковський (Україна)
ефектив травма-фокусованої терапії та аспірант кафедри психіатрії та наркології
терапії флюоксетином у дітей з ПТСР
НМУ імені О.О. Богомольця
та коморбідною депресією

10:55–11:10

Роль РДУГ у преморбіді при психічній
травмі

Т.Ю. Ільницька (Україна)
Аспірант відділу психічних розладів дітей та
підлітків Українського науково-дослідного
інституту соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України

11:10–11:25

Охорона психічного здоров’я підлітків
в умовах багатопрофільної лікарні

Ю.В. Ячнік (Україна)
Науковий співробітник наукового організаційнометодичного та інформаційно-аналітичного
відділу Українського науково-дослідного інституту
соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ України

11:25–11:40

Ефективність надання допомоги при
ПТСР серед війсковослужбовців

Т. Соченко (Польща)
Університет соціальних і гуманітарних наук

11:40–12:00

ОБГОВОРЕННЯ, ПІДСУМКИ
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К.В. Дубовик (Україна)
аспірант відділу психічних розладів дітей
та підлітків Українського науково-дослідного
інституту соціальної і судової психіатрії
та наркології МОЗ України
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