
ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СИМПОЗІУМ З  МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  
«НОВІ МОДЕЛІ ТА  ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, 

ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА  НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ»

7—9 жовтня 2020 року відбувся науково-практич-
ний симпозіум з  міжнародною участю «Нові моделі 
та технології надання неврологічної, психіатричної 
та наркологічної допомоги».

Симпозіум пройшов у  режимі онлайн на  плат-
формах Zoom та You Tube. Організаторами симпо-
зіуму були Національна академія медичних наук 
України, Міністерство охорони здоров’я України, 
ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і  нарколо гів 
України», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нарко-
логії НАМН України», Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького, Хар-
ків ський Національний медичний університет іме ні 
В.  Н.  Каразіна, ГО  «Всеукраїнська асоціація психосо-
матичної медицини».

В  роботі симпозіуму взяли участь 2011  фахівців 
(ліка рів-неврологів, ліка рів-психіатрів, лікарів-психо-
терапевтів, лікарів-наркологів та лікарів-реабілітоло-
гів) з різних регіонів України.

В  межах симпозіуму було проведено пленарне 
засідання, присвячене впливу пандемії COVID-19 
на  неврологічне, психічне та  наркологічне здоров’я. 
Доповіді зробили провідні вітчизняні фахівці — проф. 
Лінський  І.  В. (Харків), проф. Міщенко  Т.  С. (Харків), 
проф. Негрич Т. І. (Львів), проф. Юр’єва Л. М. (Дніпро), 

проф. Чабан О. С. (Київ), проф. Паєнок А. В. (Львів), проф. 
Фільц О. О. (Львів), канд. мед. наук Панько Т. В. (Харків). 

Проведені секційні засідання психіатрів були при-
свячені новим підходам в  лікуванні та  профілактиці 
афективних, психічних, психотичних та поведінкових 
розладів. Доповіді зробили провідні вітчизняні фахівці 
в галузі психіатрії — проф. Марута Н. О. (Харків), проф. 
Кожина  Г.  М. (Харків), проф. Коростій  В.  І. (Харків), 
проф. Хаустова  О.  О. (Київ), проф. Михайлов  Б.  В. 
(Київ), д-р  мед. наук Друзь  О.  В. (Київ), д-р  мед. наук 
Рахман  Л.  М. (Львів), проф. Мироненко  О.  І. (Львів), 
д-р мед. наук Білобривка Р. І. (Львів) та інші.

В межах неврологічних секційних засідань, на яких 
розглядали актуальні питання сучасної неврології, 
зокрема інноваційні технології в діагностиці, лікуванні 
та профілактиці інсульту та його наслідків, розсіяного 
склерозу та когнітивних порушень, були заслухані до-
повіді провідних вітчизняних фахівців в галузі невроло-
гії — проф. Міщенко Т. С. (Харків), проф. Волошина Н. П. 
(Харків), проф. Карабань І. М. (Київ), проф. Соколова Л. І. 
(Київ), проф. Дельва М. Ю. (Полтава), проф. Паєнок А. В. 
(Львів), д-р мед. наук Волосовець А. О. (Київ), д-р мед. 
наук Міщенко  В.  М. (Харків), проф. Гриб В.  А. (Івано-
Франківськ), канд. мед. наук Бурчинський С. Г. (Київ), 
канд. мед. наук Прокопів М. М. (Київ) та інші.

Актуальність
Вплив пандемії 
на вживання алкоголю 
визначається 
балансом факторів, 
що протидіють один 
одному.

Фактори, що сприяють збільшенню вживання алкоголю:
— стрес, невпевненість у майбутньому та інші 
психологічні негаразди.

Фактори, що сприяють зменшенню вживання 
алкоголю:

— обмеження фізичної та фінансової доступності 
алкоголю протягом пандемії (закриття торгових 
точок та місць споживання, збільйення безробіття 
та інйі фінансові втрати).
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Також була проведена пленарна лекція, присвя-
чена впливу SARS CoV-2 (COVID-19) на  центральну 
та  пери феричну нервові системи. Лекцію читали 
провідні зарубіжні фахівці  — проф. Армін А.  Норусі 
(Німеччина), проф. Дж.  Дж.  Шокуні (Іран), проф. 
Хамідрера Едракі (Іран).

В межах секційного засідання наркологів, яке було 
присвячено сучасним інноваційним технологіям в нар-
кології, доповіді зробили провідні вітчизняні фахів ці 
в  галузі наркології  — проф. Лінський  І.  В. (Харків), 
проф. Мінко  О.  І. (Харків), проф. Сосін  І.  К. (Харків), 
проф. Овчаренко  М.  О. (Рубіжне), канд. мед. наук 
Кузьмінов В. Н. (Харків), канд. мед. наук Маркозова Л. М. 
(Харків).

Важливою частиною симпозіуму стало обговорен-
ня протоколів Асоціації неврологів, психіатрів і нарко-
логів України з надання медичної допомоги пацієнтам:

— з  ішемічним інсультом. В  обговоренні брали 
участь проф. Міщенко Т. С. (Харків), проф. Паєнок А. В. 
(Львів), д-р мед. наук Міщенко В. М. (Харків), д-р мед. наук 
Муратова Т. М. (Одеса), канд. мед. наук Прокопів М. М. 
(Київ);

—  з  розсіяним склерозом. В  обговоренні брали 
участь проф. Волошина Н. П. (Харків), проф. Негрич Т. І. 
(Львів), проф. Соколова  Л.  І. (Львів), д-р  мед. наук 
Василовський В. В. (Харків), Єгоркіна О. В. (Харків);

—  з    шизо фре нією. В  обговоренні брали участь 
проф. Марута  Н.  О. (Харків), проф. Юр’єва  Л.  М. 
(Дніпро), проф. Чабан О. С. (Київ), проф. Чугунов В. В. 
(Запоріжжя), проф. Маркова М. В. (Харків), д-р мед. наук 
Федченко В. Ю. (Харків);

— з депресіями. В обговоренні брали участь проф. 
Марута Н. О. (Харків), проф. Чабан О. С. (Київ), канд. мед. 
наук Сємікіна О. Є. (Харків), проф. Пшук Н. Г. (Вінниця), 
проф. Кожина Г. М. (Харків), д-р мед. наук Рахман Л. В. 
(Львів);

— з алкогольною залежністю. В обговоренні брали 
участь проф. Лінський  І.  В. (Харків), проф. Мінко  О.  І. 
(Харків), проф.  Сосін  І.  К. (Харків), канд. мед. наук 
Кручаниця В. В. (Ужгород);

— з тютюновою залежністю. В обговоренні брали 
участь проф. Лінський  І.  В. (Харків), проф. Мінко  О.  І. 
(Харків), проф. Сосін  І.  К. (Харків), канд. мед. наук 
Кручаниця В. В. (Ужгород);

— з епілепсією. В обговоренні брали участь проф. 
Дубенко А. Є. (Харків), д-р мед. наук Костюк К. Р. (Київ), 
проф. Мар’єнко  Л.  Б. (Львів), проф. Танцура  Л.  М. 
(Харків), канд. мед. наук Харітонов В. І. (Київ), канд. мед. 
наук Чебурахін В. В. (Київ).

Усього за три дні на симпозіумі зроблено 71 допо-
відь. За підсумками роботи симпозіуму була прийнята 
та ухвалена відповідна резолюція.
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