
СТРЕС-АСОЦІЙОВАНІ ПСИХІЧНІ 
ТА НЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ: 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

18 
БЕРЕЗНЯ 
початок об 11:00 

ONLINE  ВСЯ УКРАЇНА

АКАДЕМІЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

Реєстрація на сайті Групи компаній МедЕксперт med-expert.com.ua
*Бали нараховуються за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року №446
Захід внесено до Переліку заходів БПР 2023 року № 5500633

За підтримки «Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика» та «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини»

ТОВ «Група компаній МедЕксперт» зареєстрована як провайдер заходів БПР, який відповідає всім вимогам Постанови КМУ  
від 14 липня 2021 р. № 725 з набуттям офіційного статусу під номером 1043

http://med-expert.com.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369


ПРОГРАМА СЕРТИФІКОВАНА ОСВІТНІМИ БА ЛАМИ

11.00 – 11.05 Вступ. Привітальне слово
Пилягіна Галина Яківна 

11.05 – 11.25 Травма психічна та травма фізична: коморбідність та її наслідки.
Коростій Володимир Іванович
11.25 – 11.30 питання - відповіді

11.30 – 11.50 Неврологічні маски дії хронічного стресу. Що очікувати в майбутньому?
Товажнянська Олена Леонідівна
11.50 – 11.55 питання - відповіді

11.55 – 12.15 Дистрес та алекситимія – небезпечні сусіди.
Чабан Олег Созонтович
12.15 – 12.20 питання - відповіді

12.20 –12.40 Травматичний життєвий досвід війни: позбутися чи опанувати?
Хаустова Олена Олександрівна
12.40 – 12.45  питання - відповіді

12.45 – 13.05 Стрес-асоційовані психічні розлади: вікові та гендерні особливості.
Пилягіна Галина Яківна
13.05 – 13.10 питання - відповіді

13.10 – 13.40  Дискусія: Стрес-асоційовані психічні та неврологічні розлади.  
Сучасний погляд. 
Пилягіна Галина Яківна 
Чабан Олег Созонтович 
Товажнянська Олена Леонідівна 
Коростій Володимир Іванович

13.40 – 13.45  Перерва

Організатор:  Група компаній МедЕксперт



ПРОГРАМА НЕ СЕРТИФІКОВАНА ОСВІТНІМИ БА ЛАМИ* 

*Лекція підготовлена за наукової та фінансової участі компанії не є підставою для нарахування балів фахівцям 
охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

 1 2

13.45 – 14.05 Терапія реактивної депресії та ПТСР 1
Хаустова Олена Олександрівна
14.05 – 14.10 питання - відповіді

14.10 – 14.30  Якість життя, психічне здоров’я і хронічний біль при діабетичній 
невропатії 2
Романенко Володимир Ігорович
14.30 – 14.35 питання - відповіді

14.35 – 14.55  Хворобливі прояви соматоформної вегетативної дисфункції:  
розпізнати та усунути 2
Свістільнік Руслан Вікторович
14.55 – 15.00 питання - відповіді

15.00 – 15.20  Сучасні терапевтичні стратегії при інсомніях і розладах 
циркадного ритму 2
Труфанов Євген Олександрович
15.20 – 15.25 питання - відповіді



Пилягіна Галина Яківна 
лікар психолог, завідувачка кафедри психіатрії Національний університет охорони здоров’я 
імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Коростій Володимир Іванович
психіатр, медичний психолог, професор кафедри психіатрії, наркології, медичної психології 
та соціальної роботи Харківського національного медичного університету медичний директор 
ННМЦ «Університетська клініка» ХНМУ, керівник Центру психосоматики та психологічної 
реабілітації Університетської клініки, Науковий керівник проекту «Абетка психіатрії», учасник 
проекту “LetsTalk”, Голова правління ГО «Українська психосоціальна організація», доктор 
медичних наук; професор.

Товажнянська Олена Леонідівна
лікар невролог, завідувач кафедри неврології №2 Харківського Національного медичного 
університету, доктор медичних наук, професор

Чабан Олег Созонтович
лікар психіатр, завідувач каф. медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії, 
НМУ ім. Богомольця, віце-президент Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України; 
Президент Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини, доктор медичних наук, 
професор.

Хаустова Олена Олександрівна
лікар-психіатр, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини 
і психотерапії НМУ ім. А.А. Богомольця, магістр соціології управління та PR, доктор медичних 
наук, професор.

Романенко Володимир Ігорович
дипломований спеціаліст з медицини болю (Брюссель, Бельгія), консультант з неврології 
Інституту сімейної медицини (Київ), Голова Українського товариства вивчення головного болю, 
кандидат медичних наук.

Свістільнік Руслан Вікторович
доцент кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної  освіти Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кандидат медичних наук.

Труфанов Євген Олександрович
в.о. завідувача кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ імені П. Л. Шупика,  
доктор медичних наук, професор

Спікери заходу


