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13-14 вересня 2018 року 

 м.Чернівці



ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити Вас взяти участь в роботі науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринні та 

неврологічні захворювання: проблеми коморбідності», яка 

відбудеться 13-14 вересня 2018 року в м. Чернівці на базі Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» у м. Чернівці відповідно до «Реєстру з'їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2018 році».  

Місце проведення конференції: Палац «Академічний» ( м. Чернівці, 

вул. Шиллера, 11).  

Реєстрація учасників та гостей конференції 13 вересня 2018 р. з 

8.30 до 10.00 – у фойє палацу «Академічний».  

Відкриття конференції 13 вересня 2018 року о 10.00 

Проживання учасників і гостей конференції у готелі "AllureInn" 

(пл. Центральна, 6) 

Демонстрація матеріалів: зали забезпечені мультимедійними 

проекторами. 

Тривалість виступів: 20 хв. 

Адреса оргкомітету: м. Чернівці, пл. Театральна. 2, Вищий 

державний навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет». 

Будуть працювати виставки лікарських препаратів провідних 

фармацевтичних компаній. 

Контакти: 

проф. Пашковська Наталія Вікторівна, завідувач кафедри клінічної 

імунології, алергології та ендокринології БДМУ: +38(050)660-45-54,  

endocrinology@bsmu.edu.ua; 

проф. Пашковський Валерій Мелетійович, завідувач кафедри нервових 

хвороб, психіатрії та медичної психології БДМУ: +38(050)581-42-90, 

+38(0372)58-58-03 (факс), neurology@bsmu.edu.ua; 

доц. Оленович Ольга Анатоліївна, доцент кафедри клінічної імунології, 

алергології та ендокринології БДМУ; +38(095)528-85-54, 

olenovych.olga@bsmu.edu.ua.  

mailto:endocrinology@bsmu.edu.ua
mailto:neurology@bsmu.edu.ua
mailto:olenovych.olga@bsmu.edu.ua
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова організаційного комітету: 

професор Бойчук Т.М. – ректор Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» 

Співголови організаційного комітету: 

професор Іващук О.І. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

професор Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров’я 

Чернівецької обласної державної адміністрації 

професор Пашковська Н.В. – завідувач кафедри клінічної імунології, алергології 

та ендокринології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», голова ГО «Асоціація ендокринологів Чернівецької області» 

професор Пашковський В.М. – директор навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти БДМУ, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та 

медичної психології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», голова ГО «Асоціація неврологів Чернівецької області» 

Члени організаційного комітету: 

Д.мед.н. Кричун І.І., д.мед.н. Коваль Г.Д., д.мед.н. Паньків І.В., доц. Кривецька І.І., 

доц. Маслянко В.А., доц. Оленович О.А., доц. Яремчук О.Б., доц. Павлович Л.Б., 

доц. Піддубна А.А., доц. Каспрук Н.М., доц. Жуковський О.О., доц. Білоус І.І., 

доц. Ляшук Р.П., к.мед.н. Марчук Ю.Ф., к.мед.н. Абрамова Н.О., к.мед.н. Зорій І.А., 

Вакарчук Г.В., Шевчук С.М.,  Гринько Н.В., Яковець І.І., Морозюк Я.В. 

Секретаріат:  

доц. Оленович О.А. (відповідальний секретар), доц. Яремчук О.Б., доц. Піддубна А.А., доц. 

Білоус І.І., к.мед.н. Абрамова Н.О., Морозюк Я.В. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

13 вересня 2018 року (четвер) 

10.00-10.30 Відкриття конференції  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11) 
10.30-13.00 Пленарне засідання І  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11) 
13.00 Колективне фото 

13.00-14.00 Обідня перерва 

14.00-17.30 Пленарне засідання ІІ  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11) 
16.00-18.00 Оглядова екскурсія історичною частиною Чернівців з 

відвідуванням пам'ятки культури ЮНЕСКО –  Резиденції 
митрополитів Буковини і Далмації 

18.00 Товариська вечеря 

14 вересня 2018 року (п’ятниця) 

09.00-11.00 Пленарне засідання ІІІ  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11) 
11.00 Колективне фото 

11.00-11.30 Перерва на каву 

11.30-13.30 Пленарне засідання ІV  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11) 

9.00-13.00 Постерна сесія  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11, музей БДМУ) 
13.30-14.00 Підведення підсумків конференції, видача сертифікатів  

(палац «Академічний», вул. Шиллера, 11) 
14.00-16.00 Обід для гостей конференції  

Відвідування Свято-Вознесенського Банченського 
чоловічого монастиря 
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ЧЕТВЕР, 13 вересня 2018 р. 

8.30-10.00 
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
палац «Академічний», вул. Шиллера, 11 

10.00 

 

Відкриття конференції 
«ЕНДОКРИННІ ТА НЕВРОЛОГІЧНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ 
КОМОРБІДНОСТІ» 

ГОЛОВУЮЧІ: 

Бойчук Т.М. 
Тронько М.Д. 
Андрієць О.А. 

Пашковська Н.В. 
Пашковський В.М. 

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11 

10.00-10.30  ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Ректор Вищого державного навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний університет»,  
професор Бойчук Т.М. 
 

Віце-президент НАМН України, директор ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 
України», Президент Української асоціації клінічних 
ендокринологів,  
академік НАМН України Тронько М.Д. 
 

Директор Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації,  
професор Андрієць О.А. 
 

10.30-13.00  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І 

МОДЕРАТОРИ: 

Тронько М.Д. 
Мохорт Т.В. 
Шевага В.М. 

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11 

10.30-11.00 Пріоритетні проблеми сучасної 
діабетології та тиреоїдології в 
Україні 
 

академік НАМН України, професор 
Тронько М.Д. (м.Київ) 
Віце-президент НАМН України, директор 
ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 
України», Президент Української 
асоціації клінічних ендокринологів 
 

11.00-11.20 Неврологічні прояви 
гіпотиреозу 

професор Мохорт Т.В. (м.Мінськ) 
Завідувач кафедри ендокринології 
Білоруського державного медичного 
університету 
 

11.20-11.40 Неврологічні прояви 
тиреотоксикозу 

професор Пашковська Н.В. 
(м.Чернівці) 
 Завідувач  кафедри клінічної імунології, 
алергології та ендокринології ВДНЗ 
України «Буковинський державний 
медичний університет» 
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11.40-12.00 Остеохондроз, гормональні 
спондилопатії: патогенез, 
діагностика, лікування 
 

професор Шевага В.М.  (м.Львів) 
Професор кафедри неврології 
Львівського національного медичного 
університету ім. Д.Галицького 
 
 

12.00-12.20 Ожиріння як чинник розвитку 
цереброваскулярних 
захворювань. Інноваційні 
підходи до лікування 
 

професор Власенко М.В. (м.Вінниця) 
Завідувач кафедри ендокринології з 
курсом післядипломної підготовки 
Вінницького національного медичного 
університету 
 
 

12.20-12.40 Розлади харчової поведінки. Що 
нового в дієтології? 
 

професор Анохіна Г.А. (м.Київ) 
Професор кафедри гастроентерології, 
дієтології та ендоскопії Національної 
медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика 
 
 

12.40-13.00 Дослідження серцево-судинної 
та церебральної безпеки 
цукрознижувальних препаратів 
 

професор Пасєчко Н.В. (м.Тернопіль) 
Завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №1 Тернопільського 
державного медичного університету 
ім. І.Я.Горбачевського 
 
 

13.00 Колективне фото 
 

 

13.00-14.00 Обід 
 
 

14.00-17.20 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІІ 

МОДЕРАТОРИ: 

Маньковський Б.М. 
Паньків В.І. 

Пашковський В.М. 

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11 

14.00-14.40 Тенденції розвитку сучасної 
діабетології 

член-кореспондент НАМН України, 
професор Маньковський Б.М. 
(м.Київ) 
Голова Української діабетологічної 
асоціації, завідувач кафедри діабетології 
Національної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика 
 

 

14.40-15.00 Дисліпідемія як чинник ризику 
цереброваскулярних 
захворювань 

професор Урбанович А.М. (м.Львів) 
Завідувач кафедри ендокринології 
Львівського національного медичного 
університету ім. Д. Галицького 
 

 

15.00-15.20 Дисфункція гіпоталамуса та 
інсулінорезистентність: шляхи 
корекції 

професор Паньків В.І. (м.Київ) 
Головний науковий співробітник відділу 
профілактики, лікування цукрового 
діабету та його ускладнень Українського 
науково-практичного центру 
ендокринної хірургії, трансплантації 
ендокринних органів і тканин МОЗ 
України 
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15.20-15.40 Післятравматична 
енцефалопатія та ендокринні 
порушення 

професор Паєнок А.В. (м.Львів) 
Завідувач кафедри невропатології і 
нейрохірургії Львівського 
національного медичного 
університету ім. Д. Галицького)  
професор Задорожна Б.В. (м.Львів) 
Професор кафедри реабілітації та 
нетрадиційної медицини ФПДО 
Львівського національного медичного 
університету ім. Д. Галицького 
 
 

15.40-16.00 Синдром "порожнього" 
турецького сідла в клінічній 
нейроендокринологїі. Клініка, 
діагностика, лікування 
 

професор Кирилюк М.Л. (м.Київ) 
Завідувач відділу нейроендокринології 
та загальної ендокринології 
Українського науково-практичного 
центру ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і 
тканин МОЗ України 
 
 

16.00-16.20 Нейропатична форма синдрому 
діабетичної стопи: сучасні 
підходи до діагностики та 
лікування 
 

доцент Болгарська С.В. (м.Київ) 
Керівник кабінету «діабетичної стопи» 
ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН 
України, доцент кафедри діабетології 
Національної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика 
 
 

16.20-16.40 Неврологічні та метаболічні 
аспекти інсомній  
 

професор Пашковський В.М. 
(м.Чернівці) 
Завідувач кафедри нервових хвороб, 
психіатрії та медичної психології ВДНЗ 
України «Буковинський державний 
медичний університет» 
 

16.40-17.00 Ендокринні і неврологічні 
прояви андрогенного дефіциту 

професор Лучицький Є.В. (м.Київ) 
Завідувач відділу клінічної андрології ДУ 
«Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН 
України 
 
 

17.20 Системні підходи до 
прогнозування поширеності 
цукрового діабету 

доцент Геруш І.В. (Чернівці)  
Доцент кафедри біоорганічної і 
біологічної хімії та клінічної біохімії 
ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет» 
 

професор Таралло В.Л. (Чернівці) 
професор кафедри соціальної 
медицини та ООЗ  ВДНЗ України 
"Буковинський державний медичний 
університет" 
 

17.20-17.30 Обговорення доповідей  

18.00 Вечеря   
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П՚ЯТНИЦЯ, 14 вересня 2018 р. 

 

 
 
 
 

 
 

9.00-11.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІІІ 

МОДЕРАТОРИ: 

Міщенко Т.С. 
Смоланка В.І. 
Кравчун Н.О. 

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11 

9.00-9.30 Інсульт. Сучасні рекомендації з 
лікування 

професор Міщенко Т.С. (м.Харків) 
Завідувач кафедри клінічної неврології, 
психіатрії та наркології Харківського 
національного університету 
ім. В.Н. Каразіна 
 
 

9.30-10.00 Хірургічне лікування аденом 
гіпофіза 
 

професор Смоланка В.І. (м.Ужгород) 
Голова Української асоціації 
нейрохірургів, ректор ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет» 
 
 

10.00-10.20 Діабетична автономна 
цистопатія 

професор Кравчун Н.О. (м.Харків) 
Заступник директора з наукової 
роботи ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології  
ім. В.Я. Данилевського НАМН України» 
 
 

10.20-10.40 Клінічна і патогенетична 
гетерогенність діабетичних 
нейропатій 
 

професор Слободин Т.М. (м.Київ) 
Професор кафедри неврології 
Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
 
 

10.40-11.00 Дисгормональна 
спондилопатія (остеопороз) та 
міофасціальний біль грудного 
відділу хребта 
 

професор Орос М.М. (м.Ужгород) 
Завідувач кафедри неврології, 
нейрохірургії та психіатрії ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет» 
 

 

11.00 Колективне фото  

11.00 – 11.30 Перерва на каву  
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11.30-13.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІV 

МОДЕРАТОРИ: 

Орос М.М. 
Пашковська Н.В. 

Міщенко В.М. 

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11 

11.30-11.50 Сучасні аспекти патогенезу, 
діагностики та лікування 
фіброміалгій 

професор Міщенко В.М. (м.Харків) 
Завідувач відділу судинної патології 
головного мозку ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України» 
 
 

11.50-12.10 Сучасна лабораторна 
діагностика нейроінфекцій 

д.мед.н. Донцова Л.С. (м.Київ) 
Генеральний директор ТОВ «Медична 
лабораторія» 
 
 

12.10-12.30 Перименопауза: адаптаційні 
проблеми та їх вирішення 
 

професор Кравченко О.В. (м.Чернівці) 
Завідувач кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет» 
 
 

12.30-12.50 Діабетична енцефалопатія у 
хворих на цукровий діабет 
2-го типу: діагностика та 
лікування 
 

професор Пашковська Н.В. (м.Чернівці) 
Завідувач кафедри клінічної імунології, 
алергології та ендокринології ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний 
університет» 
 
 

12.50-13.10 Діабетична автономна 
гастропатія 
 

доцент Костіцька І.О. (м.Івано-
Франківськ) 
Доцент кафедри ендокринології Івано-
Франківського національного медичного 
університету 
 
 

13.10-13.30 Фармакотерапія больового 
синдрому: місце 
ко-анальгетиків та 
ад’ювантів 
 

доцент Ткач Є.П. (м.Чернівці) 
Доцент кафедри внутрішньої медицини, 
клінічної фармакології та професійних 
хвороб ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет» 
 
 

13.30-13.45 Нові тенденції в лікуванні 
ендометріом яєчників 

Андрієць А.В.  (м.Чернівці)     
Аспірант кафедри акушерства та 
гінекології ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет» 
 
 

13.45-14.00 Роль оваріального резерву в 
оцінці репродуктивного 
потенціалу 
 

Юзько В.О.   (м.Чернівці)   
Аспірант кафедри акушерства та 
гінекології ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет»  
    

14.00  

Обговорення доповідей. Прийняття  резолюції.  

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. 
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9.00-13.00 ПОСТЕРНА СЕСІЯ 

МОДЕРАТОРИ: 

Кричун І.І. 
Коваль Г.Д. 

Оленович О.А. 

палац «Академічний», вул. Шиллера, 11, музей ВДНЗ «БДМУ» 

Андрійчук Д.Р., Марчук Ю.Ф. (Чернівці) Особливості ураження нервової системи у дітей із синдромом циклічного 
блювання 
Анохіна С.І. (Чернівці) Показники фібрино- та протеолітичної активності тканин внутрішніх органів у 
гіпотиреоїдних осліплених щурів 
Абрамова Н.О. (Чернівці) Характеристика показників тиреоїдного гомеостазу у пацієнтів із діабетичною 
енцефалопатією 
Безрук В.В. (Чернівці) Етапність надання спеціалізованої медичної допомоги коморбідним пацієнтам дитячого 
віку: поєднані нефрологічні та ендокринні захворювання 
Безрук Т.О. (Чернівці) Діабетична нефропатія та вагітність – взаємозв’язок, тактика ведення вагітності та 
лікування хворих на цукровий діабет 
Білоус І.І. (Чернівці) Клінічні особливості полінейропатії у хворих на первинний гіпотиреоз 
Бойчук Т.М., Ткачук С.С., Кметь Т.І. (Чернівці) Вплив поєднаної дії стрептозотоцин-індукованого діабету та 
ішемічно-реперфузійного пошкодження на кількість Bcl-2+ нейроцитів і гліоцитів кори тім’яної частки півкуль 
головного мозку щурів 
Герасим’юк І.Г. (Чернівці) Нейропсихічні аспекти дії тиреоїдних гормонів 
Гринько Н.В., Сумарюк Б.М. (Чернівці) Психологічні особливості осіб із порушеннями харчової поведінки 
Зорій І.А. (Чернівці) Нейрофізіологічні характеристики периферичних нервів у хворих на цукровий діабет типу 2, 
ускладнений дистальною симетричною полінейропатією 
Іванова Н.М. (Чернівці) Особливості перебігу психосоматичних розладів при захворюваннях щитоподібної 
залози у жінок репродуктивного віку 
Каспрук Н.М. (Чернівці) Лікування синдрому хронічної втоми при ендокринних та неврологічних захворюваннях 
Каушанська О.В., Каньовська Л.В., Кулачек Є.В. (Чернівці) Сучасні підходи лікування нейропатичного болю у 
хворих на цукровий діабет 
Кметь О.Г. (Чернівці) Коригувальний вплив карбацетаму на когнітивні розлади за умов експериментального 
цукрового діабету 
Коваль Г.Д. (Чернівці) Зміни автоімунних маркерів у жінок, хворих на безпліддя та автоімунні ензахворювання 
ендокринної та нервової систем 
Кривецька І.І. (Чернівці) Стан когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз із супутньою патологією 
щитоподібної залози 
Ляшук Р.П., Яковець І.І., Ляшук П.М. (Чернівці) Неврологічні маски гіпотиреозу 
Марчук Ю.Ф., Андрійчук Д.Р. (Чернівці) Діабетична автономна холецистопатія: механізми розвитку та 
прогресування 
Маслянко В.А., Коренга М.І., Галицька В.О. (Чернівці) Функціональний стан печінки та нирок у хворих на цукровий 
діабет типу 2 залежно від компенсації вуглеводного обміну 
Нікоряк Р.А. (Чернівці) Невротичні розлади у жінок клімактеричного віку 
Піддубна А.А., Вівсянник В.В., Сажин Н.І., Вишневська Л.Т., Бойко Л.Д. (Чернівці) Корекція ліпідного спектру крові та 
метаболічні порушення у хворих на цукровий діабет 2 типу з макросудинними ускладненнями 
Процак Т.В., Забродська О.С. (Чернівці) Морфологічне становлення щитоподібної залози 
Філіпець Н.Д., Гоженко А.І. (Чернівці) Активація АТФ-залежних калієвих каналів флокаліном як перспективний 
напрям органопротекції за умов комор бідності 
Шадід Фаді, Кричун І.І. (Чернівці) Показники дисфункції ендотелію у хворих із загостренням дискогенної 
поперекової радикулопатії з нормальною та надлишковою масою тіла 
Юр'єва Л.М. (Чернівці) Патогенетичні аспекти розладів репродуктивної функції у жінок з нейрообмінним 
ендокринним синдромом 
Юрценюк О.С. (Чернівці) Структура психічних розладів при цукровому діабеті 
Яремчук О.Б. (Чернівці) Вплив голкорефлексотерапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної 
систем у крові хворих на діабетичну енцефалопатію 
Bartoš A., Pashkovska O. (Prague, Czech Republic) Type 2 Diabetes, Сognition and Dementia 
Chympoy K.A. (Chernivtsi) Dynamics of fibrinolysis system parameters in patients with chronic diffuse liver diseases 
accompanied by thyroid homeostasis disorders under the influence of selenium-containing medications  
Olenovych O.A. (Chernivtsi) Peculiarities of fibrinolytic and proteolytic activity in brain tissue of the rats with 
experimental diabetes mellitus 
Pankiv I.V. (Chernivtsi) Vitamin D status and Hashimoto’s encephalopathy in thyroid deficiency 
Pavlovych L.B., Bilous I.I. (Chernivtsi) Neurosis-like syndrome in patients with primary hypothyroidism 
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ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА  

  

 

 
Оглядова екскурсія історичною частиною Чернівців з відвідуванням 

пам'ятки культури ЮНЕСКО –  Резиденції митрополитів Буковини і 

Далмації  
 

13 вересня 2018 р., 16.00-18.00, зустріч біля палацу «Академічний» о 16.00 

14 вересня 2018 р., 12.00-14.00, зустріч біля палацу «Академічний» о 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відвідування Свято-Вознесенського Банченського чоловічого 

монастиря 
 

14 вересня 2018 р., 14.00-16.00, зустріч біля палацу «Академічний» о 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


