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Ласкаво просимо до києва,  
Ласкаво просимо до щорічної психіатричної 
міжнародної конференції! 

Ми з гордістю приймаємо цього року Щорічну психіа-
тричну міжнародну конференцію «Українська психіатрія 

в світі, що швидко змінюється», WPA Co-sponsored meeting, 
25–27 квітня 2018, Київ, Україна

Щорічна конференція, що організовує Український науко-
во-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та нарко-
логії МОЗ України та Асоціація психіатрів України – це унікаль-
на наукова, освітня та соціальна подія, що традиційно стала 
більшим та найбільш важливим заходом в календарі психіатрів 
та психологів – експертів в галузі психічного здоров’я зі всієї 
України. Ми маємо велику честь та задоволення анонсувати 
що цьогорічна конференція отримала підтримку та статус WPA 
Co-sponsored meeting а також акредитацію EACCME®.

Ми щиро сподіваємось, що Ви отримаєте задоволення від 
конференції а також прекрасного міста Київ! 

Більше інформації за посиланнями: 

http://rimon.in.ua/psyconference/2018 
http://undisspn.org.ua/index.html 
http://ukrpsychiatry.org 
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З великою повагою від імені організаційного комітету та від себе 
особисто вітаю вас на нашій щорічній науково-практичній конфе-
ренції з міжнародною участю. 

Хочу подякувати всім своїм колегам, науковцям і практичним меди-
кам, хто приймає участь у конференції за підтримку при виконан-
ні стратегічних завдань, поставлених державою і спрямованих на 
реформування системи охорони психічного здоров’я, за витримку, 
милосердя, нову наукову думку при виконанні свого професійного 
обов’язку, за те, що, працюючи щоденно, Ви дбаєте про найвищу 
цінність – здоров’я людини.

Вперше в історії української психіатрії конференція має статус 
Co-Sponsored Meeting Всесвітньої психіатричної Асоціації (World 
Psychiatric Association). 

Мені дуже приємно зазначити, що нашу конференцію акредитова-
но Європейською радою з акредитації безперервної медичної осві-
ти (European Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(EACCME) - 18 Credit Points. 

Як і завжди, до участі у роботі конференції запрошуються науковці, 
молоді вчені, докторанти, аспіранти, психіатри, дитячі психіатри, сі-
мейні лікарі, організатори охорони здоров’я, соціальні працівники, 
медсестри, психологи та інші фахівці, які працюють у сфері психіч-
ного здоров’я. В цьому році у конференції братимуть участь крім 
Міністерства охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, 
Міністерство Юстиції та міністерство освіти.

Як і в інші роки до нас завітають відомі світові експерти з питань пси-
хічного здоров’я.

Конференція відбувається у період активного реформування системи 
охорони здоров’я держави. Тривала війна на Сході й наявність виму-
шених переселенців та учасників АТО створило додаткове наванта-
ження на всі існуючі служби, зокрема психіатричну. Саме це зміц-
нює намагання реформувати систему охорони психічного здоров’я 
та впроваджувати сучасні підходи, які допоможуть змінити акцент з 
стаціонарної на спільнотні служби охорони психічного здоров’я. Всі 
ці важливі для України питання ми плануємо обговорювати на  кон-
ференції. Наука – галузь, що протягом століть об`єднує людей усього 
світу, незалежно від їхніх національних традицій, політичних пере-
конань і релігійної приналежності. Сподіваємося, що нам вдасться 
втілити у практичну реальність все те важливе, що буде обговорено 
на симпозіумах науково-практичній 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 при-
ємних сюрпризів.

З повагою, 
Ірина Пінчук

привітання від орГанізаЦіЙноГо комітЕтУ 

Шановні колеги, друзі!
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В рамках заходу будуть обговорені такі актуальні 
питання:

•	 Від організації психіатричної допомоги до організації 
охорони психічного здоров’я.

•	 Охорона психічного здоров’я людей літнього та похилого 
віку.

•	 Діагностика та терапія гіперкінетичних розладів у дітей та 
підлітків.

•	 Діти та молоді дорослі з розладами аутистичного 
спектра та шизофренією: актуальні питання медико-
соціальної експертизи.

•	 Неепілептичні судоми: погляд на проблему через призму 
дитячої неврології та психіатрії.

•	 Діагностика та терапія розладів харчової поведінки.

•	 Підготовка фахівців: реалії та потреби.

•	 Обмін технологіями у сфері залежностей  
(ATTC Project Симпозіум).

•	 Війни та конфлікти: охорона психічного здоров’я 
в контексті війни та на окупованих територіях).

•	 Психосоціальна реабілітація осіб з психічними 
розладами.

Адреса організатора: 

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103.
Телефон/факс: +38 044 468-3215
E-mail: undisspn@ukr.net 
Website: http://www.undisspn.org.ua
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орГкомітЕт

Голови оргкомітету 

Семен Глузман Президент Асоціації психіатрів України

Ірина Пінчук Директор Українського НДІ соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України, 

Директор ATTC (Центр обміну технологіями у сфері 
залежностей) в Україні, д.мед.н., с.н.с.

Співголови оргкомітету

О.В. Богомолець  Голова комітету Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я, д.мед.н., професор 

Члени оргкомітету
Н.В. Атаманчук Помічник директора Українського науково-

дослідного інституту соціальної і судової психіатрії 
та наркології МОЗ України

С.В. Болтоносов Лікар психіатр консультативно-поліклінічного 
відділення Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України 

Роберт ван Ворен Генеральний секретар міжнародної організації 
«Глобальна ініціатива в психіатрії», Віце-президент 
Всесвітньої федерації психічного здоров’я по Європі, 
викладач університетів Грузії, Литви, України, професор
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І.Ф. Здорик Старший науковий співробітник наукового 
організаційно-методичного та інформаційно-
аналітичного відділу Українського науково-
дослідного інституту соціальної і судової психіатрії 
та наркології МОЗ України, к.мед.н.

Р.Е. Імереллі Голова громадської організації інвалідів-користувачів 
психіатричної допомоги «Юзер»

О.В. Колодєжний Завідувач наукового організаційно-методичного 
та інформаційно-аналітичного відділу Українського 
науково-дослідного інституту соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України 

І.А. Марценковський  Завідувач відділу психічних розладів дітей та 
підлітків Українського науково-дослідного інституту 
соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України, к.мед.н.

В.Я. Пішель Завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії 
психічних розладів Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України, д. мед.н., професор 

О.А. Ревенок Завідувач відділу комплексної судово-психіатричної 
експертизи Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст зі 
спеціальності «Судово-психіатрична експертиза» 
МОЗ України до 03.04.2017р., д.мед.н., професор 

С.І. Табачніков Завідувач відділу соціальної та клінічної наркології  
Українського науково-дослідного інституту 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 
України, д. мед. н., професор, Академік АН ВО України 
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Програма соціальної справедливості для людей 
з психічними захворюваннями
 

У багатьох культурах метелик символізує психіку або 
душу; вони також вважають, що він означає зміну, 

відродження та воскресіння через його життєві цикли. 
Метелики з синім кольором представляють радість, 
диво і бажання активності. Найбільш захоплюючим 
серед усіх синіх метеликів є Синій морфо або Морфо 
менелаус, який живе в тропічних лісах Латинської Аме-
рики і є одним з найбільших метеликів у світі. Його рай-
дужні сині крила представляють собою зміни і втілю-
ють цілі кампанії соціальної справедливості Всесвітньої 
Психіатричної Асоціації (ВПА) для людей з психічними 
захворюваннями – щоб змінити спосіб сприйняття 
людей з психічними захворюваннями в усьому світі.

ВПА розпочала кампанію з соціальної справедливості 
та Білль про права людей з психічними захворювання-
ми на Всесвітній день турботи про психічне благопо-
луччя 2016 року, а Символ Морфо – його символом, 
після вивчення 193 держав-членів Організації Об’єдна-
них Націй було встановлено, що більше двох третин з 
них не мають жодного захисту основних прав людини 
для людей з психічними захворюваннями, незважаючи 
на підписання Конвенції ООН.

кампанія: 
соціальна справедливість  

для людей з психічними захворюваннями

BILL OF RIGHTS FOR PERSONS  
WITH MENTAL ILLNESS 

The World Psychiatric Association (WPA), a global organization representing nearly 250 000 
psychiatrists, urges ALL Governments to ensure that persons with mental illness/mental disability/
mental health problems are not discriminated against based on their mental health status, and are 
treated as full citizens enjoying all rights on an equal basis with other citizens.
The WPA supports the efforts of the international community as expressed through various 
international human rights Covenants and Conventions, and, more particularly, the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The WPA reiterates that persons with 
mental illness/mental disability/ mental health problems have the capacity to hold rights and exercise 
their rights and should, therefore, be treated on an equal basis with other citizens. This includes, but is 
not limited to:

1. Right to accessible and affordable mental and physical healthcare;
2. Right to live independently in the community as other citizens;
3. Right to work and opportunities to work and protections at work, including affirmative action,  

as available to other citizens;
4. Right to adequate income to meet their basic needs for food, housing, clothing and other basic 

necessities;
5. Right to accessible, integrated, affordable housing;
6. Right to training and education as available to other citizens;
7. Right to freedom of movement and removal of restrictions on free travel.
8. Right to own, inherit, and dispose of property, and to be provided adequate support to  

exercise this right;
9. Right to marry, have and adopt children, and raise families, with additional support when required;
10. Right to determine their future and make their own life choices;
11. Right to vote and be elected to public office;
12. Right to be recognized as equal before the law as other citizens, and the right to full protection  

of the law;
13. Right to be free from cruel, inhuman, degrading treatment, and punishment;
14. Right to confidentiality and privacy; and
15. Right to participate in the cultural and social life of the community and practise a religion  

of their choice.

DISCLOSURE STATEMENT
The author is President of the World Psychiatric Association and has no conflicts of interest to report. 
The author alone is responsible for the content and writing of the paper.
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Про Київ 

Є міста, які символізують націю, і Київ є одним з них. 
Київ – це душа України, яка відіграє ключову роль у 

минулому, теперішньому та майбутньому цієї країни. 
Одне з найкрасивіших міст світу, Київ покритий морем 
зелені, яку можна побачити скрізь - у його численних 
парках, бульварах та садах. У кожному куточку кожної 
вулиці Ви знайдете прекрасні історичні місця.

Сьогодні ми спостерігаємо чудовий час в історії Києва 
та України. В місті з населенням більше трьох міль-
йонів, таким же, як у Римі, Парижі та Мадриді, зміни 
відбуваються дуже динамічно. У той же час, перед 
Києвом постають виклики, з якими стикаються й інші 
сучасні європейські міста

Ми сердечно запрошуємо Вас приєднатися до нас у 
прекрасному місті Києві! 

Більше інформації про Київ можна знайти за посиланням: 
Путівник по Києву http://www.inyourpocket.com/kyiv

Розташування
Київ, Україна

Дати 
25–27 квітня 2018 р.

Місце проведення конференції 
КОНФЕРЕНЦ ЦЕНТР УЛЬТРАМАРИН, Україна, Київ, 
вул. Василя Липківського, 1-A, 3-й поверх 

Транспорт
Відстань до:
Міжнародного аеропорту Бориспіль – 37 км
Міжнародного аеропорту Жуляни– 4,9 км
Центрального залізничного вокзалу – 1 км
Як дістатись:  
Метрополітен: найближча станція – «Вокзальна», 
червона лінія метро 

Ласкаво просимо!
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Реєстрація
Середа, 25 квітня: 08.00–19.00 (Фойє, 3-й поверх) 
Четвер, 26 квітня: 08.00–19.00 (Фойє, 3-й поверх)
П’ятниця, 27 квітня: 08.00–17.30 (Фойє, 3-й поверх) 

Мова
Офіційні мови Конгресу – англійська / українська. 
Протягом усієї роботи Конгресу передбачено 
двосторонній синхронний переклад. Ви також 
можете зробити доповідь російською мовою. 

Години роботи виставки  
в конференц центрі Ультрамарин

Середа, 25 квітня: 08.00–19.00 (Фойє, 3-й поверх) 
Четвер, 26 квітня: 08.00–19.00 (Фойє, 3-й поверх)
П’ятниця, 27 квітня: 08.00–17.30 (Фойє, 3-й поверх)

Кава-перерви
Кава-перерви будуть надані усім зареєстрованим 
учасникам відповідно до часу, вказаного у розкладі 
(Фойє, 3-й поверх)

Cme акредитація
Цьогорічна конференція «Українська психіатрія в світі, 
що швидко змінюється», Київ, Україна, 25/04/2018-
27/04/2018 акредитована Європейською акредита-
ційною радою з питань безперервної медичної освіти 
(EACCME®) максимум – 18 європейських балів CME 
(ECMEC ®). Кожен учасник може претендувати тільки на 
ту кількість балів, що відповідає годинам, фактично про-
веденим на конференції на освітню діяльність

Сертифікат учасника 
Всі зареєстровані учасники отримають сертифікат 
про участь у Конференції 
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Політика паління 
Відповідно до політики Конференції, ця конференція 
вільна від паління

Безпека
Будь ласка, весь час пильнуйте Ваші особисті речі, не 
залишайте їх без нагляду незалежно від того, зовні чи 
всередині сесійних / виставкових залів

Паспорт та віза
Гості з ЄС, США, Канади, Британії можуть в’їжджати 
в Україну без візи. Дійсний паспорт - це все, що 
потрібно для в’їзду в Україну. Іншим громадянам 
рекомендується звернутися до посольства для 
перевірки візових вимог для України

Інформацію про вимоги щодо віз можна знайти на 
веб-сайті World Travel Guide: 

https://www.worldtravelguide.net/guides/europe/
Україна/

Валюта
Місцева валюта – це гривня ( )

Розміщення 
ПРЕМ’ЄР ГОТЕЛЬ ЛИБІДЬ, Україна, Київ,  
площа Перемоги, 1 

https://lybid-hotel.phnr.com/ 

Щорічна міжнародна конференція  
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Професійний організатор
Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини 
«РІМОН» 
вул. Велика Житомирська, 20, 7-й поверх,  
Бізнес-центр «Панорама», Київ, Україна
Тел/факс: +38 044 537-5277,  
E-mail: foundation@rimon.in.ua

Будь ласка, почувайтеся вільно та звертайтеся до 
Секретаріату, якщо Вам потрібна будь-яка додаткова 
інформація або допомога, Ваші листи направляйте 
на пошту foundation@rimon.in.ua

Більше інформації на сайті https://rimon.in.ua 

Технічний організатор
ТОВ «Проджектс Інн» http://projects-inn.com 

CME 
CME ACCREDITATION: 18 CREDIT POINTS!

Цьогорічна конференція «Українська пси-
хіатрія в світі, що швидко змінюється», Київ, 
Україна, 25/04/2018–27/04/2018 акредитована 
Європейською акредитаційною радою з питань 
безперервної медичної освіти (EACCME), для 
забезпечення СМЕ акредитації для медичних 
спеціаліста. EACCME є Інститутом Європейського 
Союзу медичних фахівців (UEMS)

www.uems.net
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міЖнародні ЕкспЕрти 

Афзал Джавед (Великобританія) 

WPA PRESIDENT-ELECT
Медичний центр Manor
Court, United Kingdom

Беннет Л.Левенталь (США)

Професор, Кафедра психіатрії, 
Каліфорнійський Університет,  
Сан-Франциско
Заступник директора та директор з 
навчання дитячої та підліткової психіатрії, 
Інститут Психіатрії ім. Ленглі Портера, 
Університет Каліфорнії, Сан-Франциско

Норберт Скокаускас (Норвегія)

Професор дятчої та підліткової психітарії 
Центру психічного здоров’я дітей та 
підлітків і захисту дітей, Інститут психіатрії 
Новезького університету науки і техніки, 
Тронгейм Генеральний секретар Всесвітньої 
психіатричної асоціації (ВПА), Дитяча та 
підліткова психіатрія 

Хартмут Бергер (Німеччина)

Професор, Факультет Психології 
Університету Йоганна Вольфганга Гете

Девід Томас (США)

Доктор, професор та директор програми 
Терапевтичної  рекреації у Східному 
Мічіганському Університеті

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
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Керім Мунір (США)

Доцент кафедри психіатрії Бостонської 
дитячої лікарні
Директор з Психіатричного відділення, 
Університетський центр досконалості 
з порушеннями розвитку (UCEDD), 
Бостонська дитяча лікарня, Відділ розвитку 
медицини

Ігор Куценок (США)

Професор психіатрії Університету 
Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру 
обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Шері Ларкінс (США) 

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США) 

Координатор проекту  Центр обміну 
технологіями у сфері залежностей в 
Україні (США), Аспірант,  Університет 
Каліфорнії Сан-Дієго 

Роберт ван Ворен (Литва)

Генеральний секретар міжнародної орга-
нізації «Глобальна ініціатива в психіатрії», 
Віце-президент Всесвітньої федерації 
психічного здоров’я по Європі, викладач уні-
верситетів Грузії, Литви, України, професор
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Брігіта Бакс (Литва)

Засновник і директор Центру розладів 
харчової поведінки у Центрі психічного 
здоров’я Вільнюсу та супервізор Клініки 
психіатричного університету Вільнюського 
університету

Роберт Телтцроу (Німеччина) 

Професор політичних наук, соціології та 
громадського здоров’я,  
Головний консультант з проектів  
Ради Європи Групи Помпіду

Герда вант Хофф (Нідерланди) 

колишній старший стратегічний радник 
Агентства виправних установ Міністерства 
безпеки і юстиції Нідерландів, Фонд лідера 
проекту «Друзі Прилук»

Онемік Волтуз (Нідерланди) 

Доктор, професор з крімінального права/
Прав дитини, міжнародний дослідник 

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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розкЛад роБоти конФЕрЕнЦії 
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25 квітня, 2018  
Середа

Зала A Зала B

08:00–9:30

РЕЄСТРАЦІЯ (Фойе 3-й поверх)

9:30–10:30

Церемонія відкриття
Офіційні вітання від політичної, громадської та професійної спільноти

10:30–11:00

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ:
Українська психіатрія в світі, що швидко змінюється
Семен Глузман (Україна)

Президент Асоціації психіатрів України

11:00–11:30

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ: 
Модель системи охорони психічного здоров’я в Україні: Ситуаційний аналіз, 
концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування
Ірина Пінчук (Україна) 

Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
Директор ATTC (Центр обміну технологіями у сфері залежностей) в Україні, 
д.мед.н., с.н.с.

11:30–12:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–13:30

ПЛЕНАРНі ЛЕКЦІЇ:
Судова психіатрія в Німеччині: організація, функції, компетенції 
Хартмут Бергер (Німеччина) 

Професор, факультет психології університету Йоганна Вольфганга Гете 

Міжнародні стандарти лікування залежності від психоактивних речовин  
Ігор Куценок (США)

Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні (США)

Міжнародний центр обміну технологіями в сфері залежностей PEPFAR. Завдання та цілі
Анна Блум (США)

Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні 
(США), Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго

13:30–14:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється
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Зала A Зала B

14:00–15:45

ЧИ МОЖНА ДОСЯГТИ ФУНКЦІОНАЛЬ-
НОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ ВЕЛИКОМУ 
ДЕПРЕСИВНОМУ РОЗЛАДІ?
Сателітний симпозіум
Non-CME session,  
За підтримки Lundbeck

МОДЕРАТОРИ: 
Ірина Пінчук (Україна) 

Директор Українського НДІ соціальної і су-
дової психіатрії та наркології МОЗ України, 
Директор ATTC (Центр обміну технологіями 
у сфері залежностей) в Україні, д.мед.н., с.н.с.

Олег Левада (Україна)
д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України»

СІМЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ В СИСТЕМІ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ.  
ЧИ ЦЕ ПРАЦЮЄ ТА ЧОМУ?
Симпозіум

МОДЕРАТОР: 
Роберт Телтцроу (Німеччина)

Професор політичних наук, соціології та 
громадського здоров’я,  
Головний консультант з проектів Ради 
Європи Групи Помпіду

15:50–17:30

ЕВОЛЮЦІЯ ПСИХІАТРИЧНИХ ДЕФІНІЦІЙ 
ТА ДІАГНОСТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 
Сателітний симпозіум 
Non-CME session

МОДЕРАТОР: 
Ігор Марценковський (Україна) 

к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних 
розладів дітей та підлітків Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ТА 
ЛІКУВАННЯ ОСОБАМ З РОЗЛАДАМИ 
ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Симпозіум 

МОДЕРАТОР:
Брігіта Бакс (Литва) 

Засновник і директор Центру розладів 
харчової поведінки у Центрі психічного 
здоров’я Вільнюсу та супервізор Клініки 
психіатричного університету Вільнюського 
університету

17:30–18:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

18:00–20:00

ПРОФІЛАКТИКА, ДІГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ МУЛЬТИМОРБІДНИХ РОЗЛАДІВ В 
ПСИХІТАРІЇ
Симпозіум 

МОДЕРАТОРИ:
Олександр Фільц (Україна)

д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету 
післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, головний лікар Львівської 
обласної психіатричної лікарні 

Галина Пілягіна (Україна) 
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії Національної медичної академії  
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

20:00

Welcome reception (Foyer 3rd floor)
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26 квітня 2018  
Четвер

Зала A Зала B

09:00–10:00

ПОСТЕРНА СЕСІЯ

10:00–11:30

ГЕРОНТОЛОГІЯ
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОРИ: 
Девід Томас (США)

Доктор, професор та директор програми Терапевтичної 
рекреації  у Східному Мічіганському Університеті 

Віра Чайковська (Україна) 
Д.мед.н., професор, Інститут геронтології ім. 
Т.С.Чеботарьова, НАМН України, директор центру 
додаткової професійної освіти, менеджер програми 
«Домашня опіка» МБФ «Карітас Украіни», експерт МОЗ 
України по геріатрії

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: 
ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
В ДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
МЕНТАЛЬНИМИ ТА 
ПОВЕДІНКОВИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ 
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОР:
Альона Терещенко 
(Україна) 

Директор Київського 
міського центру реабілітації 
дітей з інвалідністю

11:30–12:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–13:30

ПСИХОТЕРАПІЯ 
Симпозіум/майстер-клас 

МОДЕРАТОРИ:
Михайло Пустовойт (Україна) 

Д.мед.н., Завідувач кафедри  психіатрії 
та наркології Одеського Національного медичного 
університету 

Роман Кечур (Україна) 
Доцент кафедри Психіатрії та психотерапії Львівського 
Націаонального Медичного Університету ім. Данила 
Галдицького 

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: 
ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
В ДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
МЕНТАЛЬНИМИ ТА 
ПОВЕДІНКОВИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ 
(продовження)
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОР:
Альона Терещенко (Україна) 

Директор Київського 
міського центру реабілітації 
дітей з інвалідністю

13:30–14:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
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Зала A Зала B

14:00–15:30

СДУГ ТА ПЕРВАЗИВНІ РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ. 
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Симпозіум 

МОДЕРАТОРИ:
Беннет Л. Левенталь (США) 

Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Де-
партаменту психіатрії Психіатричного Інституту Л.Порте-
ра Каліфорнійського Університету, Сан Франциско

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів 
дітей та підлітків Українського НДІ соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України

ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ: 
МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, 
МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ТА РІШЕННЯ 
МОДЕРАТОР:
Роберт ван Ворен (Литва) 

Генеральний секретар між-
народної організації «Гло-
бальна ініціатива в психіатрії», 
Віце-президент Всесвітньої 
федерації психічного здоров’я 
по Європі, викладач універ-
ситетів Грузії, Литви, України, 
професор

15:30–16:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

16:00–17:30

ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ:
План заходів Всесвітньої психіатричної асоціації 
(ВПА): програма дій
Афзал Джавед (Великобританія) 

Обраний президент Всесвітньої психіатричної асоціації, 
Медичний центр Менор Корт, Великобританія 

Глобальні виклики та інновації в дитячій та 
підлітковій психітарії 
Норберт Скокаускас (Норвегія)

Професор, керівник центру дитячого та підліткового пси-
хічного здоров’я та захисту дітей Університету Тронгейм, 
Генеральний секретар Всесвітньої психіатричної асоціації 
(ВПА), Дитяча та підліткова психіатрія

НАГОРОДЖЕННЯ
Семен Глузман (Україна)

Президент Асоціації психіатрів України

17:30–19:30

ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ: РЕАЛІЇ ТА ПОТРЕБИ 
МОДЕРАТОРИ:
Афзал Джавед (Великобританія) 

Обраний президент Всесвітньої психіатричної 
асоціації, Медичний центр Менор Корт, Великобританія

Норберт Скокаускас (Норвегія)
Професор, керівник центру дитячого та підліткового пси-
хічного здоров’я та захисту дітей Університету Тронгейм, 
Генеральний секретар Всесвітньої психіатричної асоціації 
(ВПА), Дитяча та підліткова психіатрія

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Де-
партаменту психіатрії Психіатричного Інституту Л.Порте-
ра Каліфорнійського Університету, Сан Франциско

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ ПСИХІАТРІВ 
УКРАЇНИ
МОДЕРАТОР:
Семен Глузман (Україна)

Президент Асоціації 
психіатрів України
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27 квітня 2018  
П’ятниця

Зала A Зала B Зала C

10:00–12:00

ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ
Симпозіум

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і 
наркології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України  
за напрямком “Психічне здоров’я”

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією 
у пацієнтів з залежностями
МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США)
Координатор проекту Центр обміну техно-
логіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий 
співробітник Українського науково-дослідно-
го інституту соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ  
Стандарти лікування  та реабілітації 
залежності 
(для членів робочої групи)  

МОДЕРАТОРИ: 
Юлія Гайдаржи (Україна) 

Генеральний директор Директорату со-
ціальних послуг та інтеграції Міністерства 
соціальної політики України 

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету Ка-
ліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру 
обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Ірина Пінчук (Україна)
Директор ATTC (Центр обміну технологіями 
у сфері залежностей) в Україні, 
Директор Українського НДІ соціальної і 
судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
д.мед.н., с.н.с.

12:00–12:30

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00

ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ (продовження)
Симпозіум

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і 
наркології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України  
за напрямком “Психічне здоров’я”

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією у 
пацієнтів з залежностями (продовження)
МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США)
Координатор проекту Центр обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні 
(США), Аспірант,  Університет Каліфорнії 
Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий 
співробітник Українського науково-дослідно-
го інституту соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ  
Післядипломна освіта 
(для членів робочої групи) 

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Шевцов (Україна) 

Д.пед.н., професор, Директор Департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензу-
вання Міністерства освіти і науки України 

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету 
Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру 
обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Ірина Пінчук (Україна)
Директор ATTC (Центр обміну технологіями 
у сфері залежностей) в Україні, 
Директор Українського НДІ соціальної і 
судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
д.мед.н., с.н.с.

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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Зала A Зала B Зала C

10:00–12:00

ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ
Симпозіум

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і 
наркології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України  
за напрямком “Психічне здоров’я”

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією 
у пацієнтів з залежностями
МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США)
Координатор проекту Центр обміну техно-
логіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий 
співробітник Українського науково-дослідно-
го інституту соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ  
Стандарти лікування  та реабілітації 
залежності 
(для членів робочої групи)  

МОДЕРАТОРИ: 
Юлія Гайдаржи (Україна) 

Генеральний директор Директорату со-
ціальних послуг та інтеграції Міністерства 
соціальної політики України 

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету Ка-
ліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру 
обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Ірина Пінчук (Україна)
Директор ATTC (Центр обміну технологіями 
у сфері залежностей) в Україні, 
Директор Українського НДІ соціальної і 
судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
д.мед.н., с.н.с.

12:00–12:30

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00

ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ (продовження)
Симпозіум

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і 
наркології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України  
за напрямком “Психічне здоров’я”

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією у 
пацієнтів з залежностями (продовження)
МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США)
Координатор проекту Центр обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні 
(США), Аспірант,  Університет Каліфорнії 
Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий 
співробітник Українського науково-дослідно-
го інституту соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ  
Післядипломна освіта 
(для членів робочої групи) 

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Шевцов (Україна) 

Д.пед.н., професор, Директор Департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензу-
вання Міністерства освіти і науки України 

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету 
Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру 
обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Ірина Пінчук (Україна)
Директор ATTC (Центр обміну технологіями 
у сфері залежностей) в Україні, 
Директор Українського НДІ соціальної і 
судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
д.мед.н., с.н.с.
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Зала A Зала B Зала C

14:00–15:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

15:00–17:00

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ  
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Фактори ризику та протективні фактори ініціації вживання 
психоактивних речовин в дитячому та підлітковому віці 
МОДЕРАТОРИ:
Ігор Куценок (США)

Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, 
Директор  Центру обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департа-
менту психіатрії Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорній-
ського Університету, Сан Франциско

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків 
Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 
України

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією у 
пацієнтів з залежностями (продовження)
МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США)
Координатор проекту Центр обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні 
(США), Аспірант,  Університет Каліфорнії 
Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
MD, Координатор проекту АТТС, Україна, 
науковий співробітник наукового органі-
заційно-методичного та інформаційно-а-
налітичного відділу Українського науко-
во-дослідного інституту соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України

17:00–17:30

Церемонія закриття 

27 квітня 2018  
П’ятниця

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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Зала A Зала B Зала C

14:00–15:00

Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

15:00–17:00

СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ОБМІНУ  
ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Фактори ризику та протективні фактори ініціації вживання 
психоактивних речовин в дитячому та підлітковому віці 
МОДЕРАТОРИ:
Ігор Куценок (США)

Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, 
Директор  Центру обміну технологіями у сфері залежностей 
в Україні (США)

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департа-
менту психіатрії Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорній-
ського Університету, Сан Франциско
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к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків 
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Прагматизм роботи з мотивацією у 
пацієнтів з залежностями (продовження)
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Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями 
у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес
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Координатор проекту Центр обміну 
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(США), Аспірант,  Університет Каліфорнії 
Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
MD, Координатор проекту АТТС, Україна, 
науковий співробітник наукового органі-
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4-ЗІРКОВИЙ ГОТЕЛЬ З НАЙБІЛЬШИМ 

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРОМ УКРАЇНИ

MERCURE KYIV CONGRESS
4-ЗІРКОВИЙ ГОТЕЛЬ З НАЙБІЛЬШИМ 

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРОМ УКРАЇНИ

MERCURE KYIV CONGRESS
4-ЗІРКОВИЙ ГОТЕЛЬ З НАЙБІЛЬШИМ 

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРОМ УКРАЇНИ

www.accorhotels.com

VII щорічна 
психіатрична  

міжнародна конференція

17–19 квітня, 2019
київ, Україна 

зБЕрЕГти датУ

http://www.rimon.in.ua/psyconference/2019/

|    25

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна

проГрама 



|    27

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна

25 квітня, 2018  
Середа

ПроГрама



28    |

Конференц зал a 

08:00–9:30 РЕЄСТРАЦІЯ (Фойе 3-й поверх)

9:30–10:30 Церемонія відкриття Офіційні вітання від політичної, громадської та професійної спільноти

10:30–11:00 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
Українська психіатрія в світі, що швидко змінюється 

Семен Глузман (Україна)
Президент Асоціації психіатрів України

11:00–11:30 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
Модель системи охорони психічного здоров’я в Україні: Ситуаційний 
аналіз, концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування

Ірина Пінчук (Україна) 
Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
Директор ATTC (Центр обміну технологіями у сфері залежностей) в Україні, д.мед.н., с.н.с.

11:30–12:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–12:40 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
Судова психіатрія в Німеччині: організація, функції, компетенції 

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

12:40–13:10 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
Міжнародні стандарти лікування зловживання наркотичними засобами

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні (США)

13:10–13:30 ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Міжнародний центр обміну технологіями в сфері залежностей PEPFAR. 
Завдання та цілі

Анна Блум (США)
Координатор проекту I-ATTC – UCSD (Центр обміну технологіями у сфері залежностей)
Аспірант, Державний університет Сан-Дієго, Штат Каліфорнія

13:30–14:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

14:00–15:45 ЧИ МОЖНА ДОСЯГТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ  
ПРИ ВЕЛИКОМУ ДЕПРЕСИВНОМУ РОЗЛАДІ?
Сателітний симпозіум
Non-CME session, За підтримки Lundbeck

МОДЕРАТОРИ: 
Ірина Пінчук (Україна) 

Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 
Директор ATTC (Центр обміну технологіями у сфері залежностей) в Україні, д.мед.н., с.н.с.

Олег Левада (Україна)
д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України»

14:00–15:00 Функціональне відновлення при великому 
депресивному розладі: когнітивні аспекти 

Олег Левада (Україна)
д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України»

15:00–15:30 Фармакологічна ремедіація щоденного функціонування 
пацієнтів з великим депресивним розладом.  
Український досвід

Олександра Троян (Україна) 
Лікар-психіатр, КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР 

15:30–15:45 Дискусія
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Середа
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15:50–17:30 ЕВОЛЮЦІЯ ПСИХІАТРИЧНИХ ДЕФІНІЦІЙ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 
Сателітний симпозіум 
Non-CME session

МОДЕРАТОР: 
Ігор Марценковський (Україна) 

к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:50–16:10 Біполярний розлад:  
організація первинної медичної та спеціалізованої 
допомоги

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:10–16:30 Нові підходи до курації БАР Олена Хаустова (Україна) 
Д.мед.н., професор кафедри психосоматичної медицини та психотерапії  
НМУ імені О.О.Богомольця 

16:30–16:50 Терапія біполярних та рекурентних депресій: Фокус 
уваги на атипових антипсихотиках 

Інна Марценковська (Україна) 
К.мед.н., провідний науковий співробітник відділу психічних розладів дітей та підлітків 
Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:50–17:10 Карбамазепін у психіатричній практиці: Міфи та реко-
мендації на засадах доказової медицини

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

17:10–17:25 Сучасний менеджмент змішаних станів при БАР Олена Хаустова (Україна) 
Д.мед.н., професор кафедри психосоматичної медицини та психотерапії  
НМУ імені О.О.Богомольця 

17:25–17:30 Дискусія

17:30–18:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)
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18:00–20:00 ПРОФІЛАКТИКА, ДІГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ  
МУЛЬТИМОРБІДНИХ РОЗЛАДІВ В ПСИХІТАРІЇ
Симпозіум 

МОДЕРАТОР: 
Олександр Фільц ( Україна)

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної 
освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні 

Галина Пілягіна (Україна) 
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії Національної медичної академії  
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

18:00–18:10 Проблема контрморбідності на прикладі хімічної 
залежності та панічних атак

Олександр Фільц ( Україна)
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної 
освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні 

18:10–18:20 Деякі роздуми про соціальну тривогу Наталія Пшук (Україна)
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 
післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету  
імені М. І. Пирогова

18:20–18:30 Психогенез та феноменологiя депресивного розладу 
поведiнки

Галина Пілягіна (Україна) 
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії Національної медичної академії  
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

18:30–18:40 Сучасні електронні технології в наданні медичної та 
психологічної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам з коморбідною психічною та соматичною 
патологією

Володимир Коростій (Україна)
Д.мед.н., професор, кафедра  психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 
Національного медичного університету

18:40–18:50 Применение матрицы состояний и результатов локализации 
состояний в биопсихосоциальном пространстве для фор-
мализации результатов диагностики, выбора психотера-
певтической стратегии и скрининга эффективности терапии

Катерина Бояршинова (Україна)
психолог, Віце-президент Національної психологічної асоціації , Президент Незалежної 
асоціації психологів, член Всесвітньої федерації психічного здоров’я WFMH (USA)

18:50–19:00 Психотичнi розлади у комбатантiв:  
сучасний стан проблеми

В. Пiшель (Україна)
д.мед.н., професор, завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів 
Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

19:00–19:10 Сучасний підхід до діагностики та лікування депресії в 
практиці сімейного лікаря

Є. Гриневич (Україна)
д.мед.н., професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика

19:10–19:20 Подвійна діагностика епілепсій та розладів аутистичного 
спектра: Терапевтичні стратегії, що спираються на прин-
ципи наукової доказовості

Марценковська І.І., Марценковський І.А., Дубовик К.В., Ващенко О.С., Орловська Я.В. (Україна)
відділ психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України

Конференц зал a 25 квітня, 2018  
Середа

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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18:00–20:00 ПРОФІЛАКТИКА, ДІГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ  
МУЛЬТИМОРБІДНИХ РОЗЛАДІВ В ПСИХІТАРІЇ
Симпозіум 

МОДЕРАТОР: 
Олександр Фільц ( Україна)

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної 
освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні 

Галина Пілягіна (Україна) 
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії Національної медичної академії  
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

18:00–18:10 Проблема контрморбідності на прикладі хімічної 
залежності та панічних атак

Олександр Фільц ( Україна)
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії факультету післядипломної 
освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні 

18:10–18:20 Деякі роздуми про соціальну тривогу Наталія Пшук (Україна)
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 
післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету  
імені М. І. Пирогова

18:20–18:30 Психогенез та феноменологiя депресивного розладу 
поведiнки

Галина Пілягіна (Україна) 
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії Національної медичної академії  
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

18:30–18:40 Сучасні електронні технології в наданні медичної та 
психологічної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам з коморбідною психічною та соматичною 
патологією

Володимир Коростій (Україна)
Д.мед.н., професор, кафедра  психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 
Національного медичного університету

18:40–18:50 Применение матрицы состояний и результатов локализации 
состояний в биопсихосоциальном пространстве для фор-
мализации результатов диагностики, выбора психотера-
певтической стратегии и скрининга эффективности терапии

Катерина Бояршинова (Україна)
психолог, Віце-президент Національної психологічної асоціації , Президент Незалежної 
асоціації психологів, член Всесвітньої федерації психічного здоров’я WFMH (USA)

18:50–19:00 Психотичнi розлади у комбатантiв:  
сучасний стан проблеми

В. Пiшель (Україна)
д.мед.н., професор, завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів 
Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

19:00–19:10 Сучасний підхід до діагностики та лікування депресії в 
практиці сімейного лікаря

Є. Гриневич (Україна)
д.мед.н., професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика

19:10–19:20 Подвійна діагностика епілепсій та розладів аутистичного 
спектра: Терапевтичні стратегії, що спираються на прин-
ципи наукової доказовості

Марценковська І.І., Марценковський І.А., Дубовик К.В., Ващенко О.С., Орловська Я.В. (Україна)
відділ психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України
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19:20–19:30 Розлади адаптації (F43.2) у студентів з інших країн: 
етіопатогенетичні чинники, клініка, рекомендації до 
діагностики, лікування і профілактики 

О. Древіцька (Україна) 
д.мед.н., доцент, завідувач відділу психосоматичної медицини та психотерапії Українського 
НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:30–19:35 Актуальні питання судово-психіатричної допомоги 
учасникам бойових дій та особам із станами залежності 
в Україні

О. Олійник (Україна) 
к.мед.н. с.н.с. провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної 
експертизи Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:35–19:40 Первинна медична допомога пацієнтам, які вживають 
психоативні речовини в загальній практиці сімейної 
медицини

С. Табачніков (Україна) 
д.мед.н., професор, завідувач відділу соціальної та клінічної наркології Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:40–19:45 Соматоформні розлади у підлітковому віці Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:45–19:50 Рівень обсесивних проявів в структурі панічного 
розладу та їх лікування

Ю. Бежук (Україна) 
Івано-Франківський Національний Медичний університет

19:50–19:55 Психосоціальна реабілітація студентів 
з непсихотичними психічними розладами

О. Юрценюк (Україна) 
к.мед.н., доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ВДНЗ 
«Буковинський державний медичний університет»

19:55–20:00 Дискусія

20:00 Велком ресепшн (Фойє 3-й поверх)

Конференц зал a 25 квітня, 2018  
Середа

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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19:20–19:30 Розлади адаптації (F43.2) у студентів з інших країн: 
етіопатогенетичні чинники, клініка, рекомендації до 
діагностики, лікування і профілактики 

О. Древіцька (Україна) 
д.мед.н., доцент, завідувач відділу психосоматичної медицини та психотерапії Українського 
НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:30–19:35 Актуальні питання судово-психіатричної допомоги 
учасникам бойових дій та особам із станами залежності 
в Україні

О. Олійник (Україна) 
к.мед.н. с.н.с. провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної 
експертизи Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:35–19:40 Первинна медична допомога пацієнтам, які вживають 
психоативні речовини в загальній практиці сімейної 
медицини

С. Табачніков (Україна) 
д.мед.н., професор, завідувач відділу соціальної та клінічної наркології Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:40–19:45 Соматоформні розлади у підлітковому віці Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

19:45–19:50 Рівень обсесивних проявів в структурі панічного 
розладу та їх лікування

Ю. Бежук (Україна) 
Івано-Франківський Національний Медичний університет

19:50–19:55 Психосоціальна реабілітація студентів 
з непсихотичними психічними розладами

О. Юрценюк (Україна) 
к.мед.н., доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ВДНЗ 
«Буковинський державний медичний університет»

19:55–20:00 Дискусія

20:00 Велком ресепшн (Фойє 3-й поверх)
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14:00–15:45 СІМЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ 
ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ. ЧИ ЦЕ ПРАЦЮЄ ТА ЧОМУ? 
Симпозіум

МОДЕРАТОР: 
Роберт Телтцроу (Німеччина)

Професор політичних наук, соціології та громадського здоров’я, Головний консультант 
з проектів Ради Європи Групи Помпіду

14:00–14:30 Дослідження в рамках проекту «Підтримка лікування 
залежності від психоактивних речовин у в’язницях»

Роберт Телтцроу (Німеччина)
Професор політичних наук, соціології та громадського здоров’я, Головний консультант 
з проектів Ради Європи Групи Помпіду

14:30–15:00 Фонд «Друзі Прилук» та дослідження моделі відновного 
правосуддя в методиці Сімейна Конференція в виховних 
колоніях України

Герда ван’т Хофф (Нідерланди) 
соціолог/кримінолог, колишній ст. стратегічний радник виправних установ 
Міністерства Юстиції Нідерландів, проектний менеджер Фонду «Друзі Прилук»

15:00–15:30 Результати дослідження впровадження методики 
Сімейна Конференція в Мелітопольській, Прилуцькій та 
Кременчуцькій виховних колоніях.

Онемік Волтуз (Нідерланди) 
Доктор, професор з крімінального права/Прав дитини, міжнародний дослідник 

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:30–15:45 Інтерв’ю із залученими спеціалістами Олена Удовицька (Україна)
заступник начальника Кременчуцької виховної колонії з соціально-виховної та психо-
логічної роботи

16:00–17:30 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСОБАМ  
З РОЗЛАДАМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
Симпозіум

МОДЕРАТОР:
Брігіта Бакс (Литва) 

Засновник і директор Центру розладів харчової поведінки у Центрі психічного здоров’я 
Вільнюсу та супервізор Клініки психіатричного університету Вільнюського університету

16:00–16:15 Розвиток спеціалізованої служби з розладів харчової 
поведінки в рамках існуючих установ психіатричних 
лікарень 

Брігіта Бакс (Литва) 
Засновник і директор Центру розладів харчової поведінки у Центрі психічного здоров’я 
Вільнюсу та супервізор Клініки психіатричного університету Вільнюського університету

16:15–16:30 Організації допомоги особам з розладами харчової 
поведінки в реаліях української системи охорони 
здоров’я

Тетяна Ільницька (Україна)
Науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України 

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:30–16:45 Розлади харчової поведінки та уявлення про бажану 
форму тіла: історичні та етно-культурні аспекти 

Ірина Здорик (Україна) 
к.мед.н., старший науковий співробітник наукового організаційно-методичного та 
інформаційно-аналітичного відділу Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України

16:45–17:00 Надання допомоги при розладах харчової поведінкі 
в умовах психотерапевтичної спільноти

В’ячеслав Єрмоленко (Україна)
керівник Центру лікування розладів харчової поведінки “Remedy” 

Тетяна Синіцька (Україна)
к.психол.наук, керівник з науково-методичної роботи ГО “Наркологічна асоціація 
“Ренессанс”

17:00–17:15 Важливість колаборативної співпраці фахівців суміжних 
професій в терапії та профілактиці розладів харчової 
поведінки

Надія Волченська (Україна) 
психотерапевт Асоціації лікарів і психологів “Розлади харчової поведінки: терапія і 
превенція”

17:15–17:30 Дискусія

Конференц зал B 25 квітня, 2018  
Середа

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється
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14:00–15:45 СІМЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ 
ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ. ЧИ ЦЕ ПРАЦЮЄ ТА ЧОМУ? 
Симпозіум

МОДЕРАТОР: 
Роберт Телтцроу (Німеччина)

Професор політичних наук, соціології та громадського здоров’я, Головний консультант 
з проектів Ради Європи Групи Помпіду

14:00–14:30 Дослідження в рамках проекту «Підтримка лікування 
залежності від психоактивних речовин у в’язницях»

Роберт Телтцроу (Німеччина)
Професор політичних наук, соціології та громадського здоров’я, Головний консультант 
з проектів Ради Європи Групи Помпіду

14:30–15:00 Фонд «Друзі Прилук» та дослідження моделі відновного 
правосуддя в методиці Сімейна Конференція в виховних 
колоніях України

Герда ван’т Хофф (Нідерланди) 
соціолог/кримінолог, колишній ст. стратегічний радник виправних установ 
Міністерства Юстиції Нідерландів, проектний менеджер Фонду «Друзі Прилук»

15:00–15:30 Результати дослідження впровадження методики 
Сімейна Конференція в Мелітопольській, Прилуцькій та 
Кременчуцькій виховних колоніях.

Онемік Волтуз (Нідерланди) 
Доктор, професор з крімінального права/Прав дитини, міжнародний дослідник 

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:30–15:45 Інтерв’ю із залученими спеціалістами Олена Удовицька (Україна)
заступник начальника Кременчуцької виховної колонії з соціально-виховної та психо-
логічної роботи

16:00–17:30 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСОБАМ  
З РОЗЛАДАМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
Симпозіум

МОДЕРАТОР:
Брігіта Бакс (Литва) 

Засновник і директор Центру розладів харчової поведінки у Центрі психічного здоров’я 
Вільнюсу та супервізор Клініки психіатричного університету Вільнюського університету

16:00–16:15 Розвиток спеціалізованої служби з розладів харчової 
поведінки в рамках існуючих установ психіатричних 
лікарень 

Брігіта Бакс (Литва) 
Засновник і директор Центру розладів харчової поведінки у Центрі психічного здоров’я 
Вільнюсу та супервізор Клініки психіатричного університету Вільнюського університету

16:15–16:30 Організації допомоги особам з розладами харчової 
поведінки в реаліях української системи охорони 
здоров’я

Тетяна Ільницька (Україна)
Науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України 

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:30–16:45 Розлади харчової поведінки та уявлення про бажану 
форму тіла: історичні та етно-культурні аспекти 

Ірина Здорик (Україна) 
к.мед.н., старший науковий співробітник наукового організаційно-методичного та 
інформаційно-аналітичного відділу Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України

16:45–17:00 Надання допомоги при розладах харчової поведінкі 
в умовах психотерапевтичної спільноти

В’ячеслав Єрмоленко (Україна)
керівник Центру лікування розладів харчової поведінки “Remedy” 

Тетяна Синіцька (Україна)
к.психол.наук, керівник з науково-методичної роботи ГО “Наркологічна асоціація 
“Ренессанс”

17:00–17:15 Важливість колаборативної співпраці фахівців суміжних 
професій в терапії та профілактиці розладів харчової 
поведінки

Надія Волченська (Україна) 
психотерапевт Асоціації лікарів і психологів “Розлади харчової поведінки: терапія і 
превенція”

17:15–17:30 Дискусія
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Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
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25–27 квітня 2018
Київ, Україна

26 квітня 2018  
Четвер

ПроГрама
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26 квітня 2018  
Четвер

09:00–10:00 ПОСТЕРНА СЕСІЯ (Фойє 3-й поверх)

10:00–11:30 ГЕРОНТОЛОГІЯ
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОРИ: 
Девід Томас (США)

Доктор, професор та директор програми Терапевтичної  рекреації у Східному 
Мічіганському Університеті 

Віра Чайковська (Україна) 
Д.мед.н., професор, Інститут геронтології ім. Т.С.Чеботарьова, НАМН України, директор центру 
додаткової професійної освіти, менеджер програми «Домашня опіка» МБФ «Карітас Украіни», 
експерт МОЗ України по геріатрії

10:00–10:15 Терапевтична рекреація Девід Томас (США)
Доктор, професор та директор програми Терапевтичної  рекреації у Східному 
Мічіганському Університеті 

10:15–10:30 Особливості догляду за людьми з когнітивними 
порушеннями 

Дзвеніслава Чайківська (Україна)
Генеральний секретар МБФ «Карітас Україна”

10:30–10:45 Нові досягнення в навчанні персоналу по догляду 
в Україні 

Віра Чайковська (Україна) 
Д.мед.н., професор, Інститут геронтології ім. Т.С.Чеботарьова, НАМН України, директор 
центру додаткової професійної освіти, менеджер програми «Домашня опіка» МБФ «Карітас 
Украіни», експерт МОЗ України по геріатрії

10:45–11:00 М’які когнітивні розлади та стрес:  
результати порівняльного дослідження Україна – США

Ольга Мишаківська (Україна)
К.мед.н., асистент кафедри психіатрії Львівського Національного медичного 
університету ім. Данила Галицького

11:00–11:15 Організаційні моделі паліативної допомоги пацієнтам 
похилого віку з когнітивними розладами 

Анатолій Царенко (Україна) 
К.мед.н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, кафедра паліативної і хоспісної медицини

11:15–11:30 Дискусія

11:30–12:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–13:30 ПСИХОТЕРАПІЯ 
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОРИ: 
Михайло Пустовойт (Україна) 

Д.мед.н., Завідувач кафедри психіатрії та наркології Одеського Національного медичного 
університету

Роман Кечур (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського Національного медично-
го університету ім. Данила Галицького

12:00–12:20 Лікувальні фактори психотерапії Михайло Пустовойт (Україна) 
Д.мед.н., Завідувач кафедри психіатрії та наркології Одеського Національного медичного 
університету

12:20–12:40 Нейрофізіологічні основи психоаналітичної терапії Роман Кечур (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського Національного медично-
го університету ім. Данила Галицького

12:40–13:00 Психотерапія в Український психіатричній клініци 
(нариси 24-річного досвіду) 

Олена Добродняк (Україна) 
Клінічний психолог, євро сертифікат з психотерапії (системна сімейна психотерапія

13:00–13:20 Роздуми про систему освіти в психотерапії Сергій Богданов (Україна) 
к.мед.н., доцент, Голова Центру психічного здоров’я із психосоціальної підтримки 
Київо-Могилянської академії 

Андрій Карачевський (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО ім. П.Л. Шупика

13:20–13:30 Дискусія

Конференц зал a 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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09:00–10:00 ПОСТЕРНА СЕСІЯ (Фойє 3-й поверх)

10:00–11:30 ГЕРОНТОЛОГІЯ
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОРИ: 
Девід Томас (США)

Доктор, професор та директор програми Терапевтичної  рекреації у Східному 
Мічіганському Університеті 

Віра Чайковська (Україна) 
Д.мед.н., професор, Інститут геронтології ім. Т.С.Чеботарьова, НАМН України, директор центру 
додаткової професійної освіти, менеджер програми «Домашня опіка» МБФ «Карітас Украіни», 
експерт МОЗ України по геріатрії

10:00–10:15 Терапевтична рекреація Девід Томас (США)
Доктор, професор та директор програми Терапевтичної  рекреації у Східному 
Мічіганському Університеті 

10:15–10:30 Особливості догляду за людьми з когнітивними 
порушеннями 

Дзвеніслава Чайківська (Україна)
Генеральний секретар МБФ «Карітас Україна”

10:30–10:45 Нові досягнення в навчанні персоналу по догляду 
в Україні 

Віра Чайковська (Україна) 
Д.мед.н., професор, Інститут геронтології ім. Т.С.Чеботарьова, НАМН України, директор 
центру додаткової професійної освіти, менеджер програми «Домашня опіка» МБФ «Карітас 
Украіни», експерт МОЗ України по геріатрії

10:45–11:00 М’які когнітивні розлади та стрес:  
результати порівняльного дослідження Україна – США

Ольга Мишаківська (Україна)
К.мед.н., асистент кафедри психіатрії Львівського Національного медичного 
університету ім. Данила Галицького

11:00–11:15 Організаційні моделі паліативної допомоги пацієнтам 
похилого віку з когнітивними розладами 

Анатолій Царенко (Україна) 
К.мед.н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, кафедра паліативної і хоспісної медицини

11:15–11:30 Дискусія

11:30–12:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–13:30 ПСИХОТЕРАПІЯ 
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОРИ: 
Михайло Пустовойт (Україна) 

Д.мед.н., Завідувач кафедри психіатрії та наркології Одеського Національного медичного 
університету

Роман Кечур (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського Національного медично-
го університету ім. Данила Галицького

12:00–12:20 Лікувальні фактори психотерапії Михайло Пустовойт (Україна) 
Д.мед.н., Завідувач кафедри психіатрії та наркології Одеського Національного медичного 
університету

12:20–12:40 Нейрофізіологічні основи психоаналітичної терапії Роман Кечур (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського Національного медично-
го університету ім. Данила Галицького

12:40–13:00 Психотерапія в Український психіатричній клініци 
(нариси 24-річного досвіду) 

Олена Добродняк (Україна) 
Клінічний психолог, євро сертифікат з психотерапії (системна сімейна психотерапія

13:00–13:20 Роздуми про систему освіти в психотерапії Сергій Богданов (Україна) 
к.мед.н., доцент, Голова Центру психічного здоров’я із психосоціальної підтримки 
Київо-Могилянської академії 

Андрій Карачевський (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО ім. П.Л. Шупика

13:20–13:30 Дискусія
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13:30–14:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

14:00–15:30 СДУГ ТА ПЕРВАЗИВНІ РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ.  
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Симпозіум

МОДЕРАТОРИ: 
Беннет Л. Левенталь (США) 

Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско 

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

14:00–14:30 СДУГ та первазивні розлади розвитку. Діагностика та 
терапія у дітей та підлітків 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско 

14:30–15:00 Менеджмент послуг при розладах аутистичного спектра: 
топографія витрат, якість життя 

Керім М. Мюнар (США) 
MD, MPH, DSc, доцент кафедри Психіатрії та Педіатрії. Дитяча психіатрія Медичного Центру 
Розвитку Гарвардської Медичної школи 

15:00–15:20 Коморбідні розлади у дітей із розладами руху та уваги Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:20–15:30 Дискусія

15:30–16:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

16:00–16:30 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
План заходів Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА): програма дій 

Афзал Джавед (Великобританія) 
Обраний президент Всесвітньої психіатричної асоціації, Медичний центр Менор Корт, 
Великобританія

16:30–17:00 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
Глобальні виклики та інновації в дитячій та підлітковій психіатрії 

Норберт Скокаускас (Норвегія)
Професор, керівник центру дитячого та підліткового психічного здоров’я та захисту дітей 
Університету Тронгейм, Генеральний секретар Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА), 
Дитяча та підліткова психіатрія

17:00–17:30 НАГОРОДЖЕННЯ Семен Глузман (Україна)
Президент Асоціації психіатрів України

17:30–19:30 ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ: РЕАЛІЇ ТА ПОТРЕБИ МОДЕРАТОРИ: 
Афзал Джавед (Великобританія) 

Обраний президент Всесвітньої психіатричної асоціації, Медичний центр Менор Корт, 
Великобританія 

Норберт Скокаускас (Норвегія)
Професор, керівник центру дитячого та підліткового психічного здоров’я та захисту дітей 
Університету Тронгейм, Генеральний секретар Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА), 
Дитяча та підліткова психіатрія 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан-Франциско

26 квітня 2018  
Четвер

Конференц зал a 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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13:30–14:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

14:00–15:30 СДУГ ТА ПЕРВАЗИВНІ РОЗЛАДИ РОЗВИТКУ.  
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Симпозіум

МОДЕРАТОРИ: 
Беннет Л. Левенталь (США) 

Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско 

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

14:00–14:30 СДУГ та первазивні розлади розвитку. Діагностика та 
терапія у дітей та підлітків 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско 

14:30–15:00 Менеджмент послуг при розладах аутистичного спектра: 
топографія витрат, якість життя 

Керім М. Мюнар (США) 
MD, MPH, DSc, доцент кафедри Психіатрії та Педіатрії. Дитяча психіатрія Медичного Центру 
Розвитку Гарвардської Медичної школи 

15:00–15:20 Коморбідні розлади у дітей із розладами руху та уваги Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:20–15:30 Дискусія

15:30–16:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

16:00–16:30 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
План заходів Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА): програма дій 

Афзал Джавед (Великобританія) 
Обраний президент Всесвітньої психіатричної асоціації, Медичний центр Менор Корт, 
Великобританія

16:30–17:00 ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ
Глобальні виклики та інновації в дитячій та підлітковій психіатрії 

Норберт Скокаускас (Норвегія)
Професор, керівник центру дитячого та підліткового психічного здоров’я та захисту дітей 
Університету Тронгейм, Генеральний секретар Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА), 
Дитяча та підліткова психіатрія

17:00–17:30 НАГОРОДЖЕННЯ Семен Глузман (Україна)
Президент Асоціації психіатрів України

17:30–19:30 ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ: РЕАЛІЇ ТА ПОТРЕБИ МОДЕРАТОРИ: 
Афзал Джавед (Великобританія) 

Обраний президент Всесвітньої психіатричної асоціації, Медичний центр Менор Корт, 
Великобританія 

Норберт Скокаускас (Норвегія)
Професор, керівник центру дитячого та підліткового психічного здоров’я та захисту дітей 
Університету Тронгейм, Генеральний секретар Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА), 
Дитяча та підліткова психіатрія 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан-Франциско
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10:00–11:30 ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В ДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З МЕНТАЛЬНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОР:
Альона Терещенко (Україна) 

Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

10:00–10:15 Презентація Київського міського центру реабілітації 
дітей з інвалідністю

Альона Терещенко (Україна) 
Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

10:15–10:30 Сімейно центрований підхід в підборі індивідуальної 
програми реабілітації у дітей з ментальними та поведін-
ковими порушеннями

Альона Терещенко (Україна) 
Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

10:30–11:00 Роль психолога під час реабілітації дітей з ментальними 
та поведінковими порушеннями

Наталія Скорина (Україна) 
психолог Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

11:00–11:30 Практичні навички в дії під час складання та виконання 
плану реабілітації дітей з ментальними та поведінковими 
порушеннями
Практичний кейс № 1

Команда Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

11:30–12:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–13:30 ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В ДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З МЕНТАЛЬНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ (продовження)
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОР:
Альона Терещенко (Україна) 

Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

12:00–13:00 Практичні навички в дії під час складання та виконання 
плану реабілітації дітей з ментальними та поведінковими 
порушеннями
Практичний кейс № 2 (продовження)

Команда Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

13:00–13:30 Дискусія Команда Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

13:30–14:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

14:00–15:30 ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ:  
МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ТА РІШЕННЯ 

МОДЕРАТОР: 
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, професор

14:00–14:30 Оцінка будинків соціальної допомоги в Україні. 
Результати двох оціночних звітів – березень 2017 року та 
квітень 2018 року

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, професор

14:30–15:00 Реформування служб соціальної допомоги – 
відповідність вимогам Конвенції з прав осіб 
з особливими потребами 

Олександра Чуркіна (Україна)
Заступник Міністра соціальної політики України 

15:00–15:20 Від погляду на неспроможність до погляду на здібності 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, професор

15:20–15:30 Дискусія

15:30–16:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

17:30–19:30 ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ МОДЕРАТОР:
Семен Глузман (Україна)

Президент Асоціації психіатрів України

26 квітня 2018  
Четвер

Конференц зал B 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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10:00–11:30 ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В ДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З МЕНТАЛЬНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОР:
Альона Терещенко (Україна) 

Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

10:00–10:15 Презентація Київського міського центру реабілітації 
дітей з інвалідністю

Альона Терещенко (Україна) 
Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

10:15–10:30 Сімейно центрований підхід в підборі індивідуальної 
програми реабілітації у дітей з ментальними та поведін-
ковими порушеннями

Альона Терещенко (Україна) 
Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

10:30–11:00 Роль психолога під час реабілітації дітей з ментальними 
та поведінковими порушеннями

Наталія Скорина (Україна) 
психолог Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

11:00–11:30 Практичні навички в дії під час складання та виконання 
плану реабілітації дітей з ментальними та поведінковими 
порушеннями
Практичний кейс № 1

Команда Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

11:30–12:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:00–13:30 ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В ДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З МЕНТАЛЬНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ (продовження)
Симпозіум/майстер-клас

МОДЕРАТОР:
Альона Терещенко (Україна) 

Директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

12:00–13:00 Практичні навички в дії під час складання та виконання 
плану реабілітації дітей з ментальними та поведінковими 
порушеннями
Практичний кейс № 2 (продовження)

Команда Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

13:00–13:30 Дискусія Команда Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

13:30–14:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

14:00–15:30 ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ:  
МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ТА РІШЕННЯ 

МОДЕРАТОР: 
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, професор

14:00–14:30 Оцінка будинків соціальної допомоги в Україні. 
Результати двох оціночних звітів – березень 2017 року та 
квітень 2018 року

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, професор

14:30–15:00 Реформування служб соціальної допомоги – 
відповідність вимогам Конвенції з прав осіб 
з особливими потребами 

Олександра Чуркіна (Україна)
Заступник Міністра соціальної політики України 

15:00–15:20 Від погляду на неспроможність до погляду на здібності 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, професор

15:20–15:30 Дискусія

15:30–16:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

17:30–19:30 ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ МОДЕРАТОР:
Семен Глузман (Україна)

Президент Асоціації психіатрів України
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Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється
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27 квітня 2018  
П’ятниця

ПроГрама
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10:00–12:00 ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  
ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ
Симпозіум 

МОДЕРАТОРИ:
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика 

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

10:00–10:40 Створення плану заходів реалізації концепції розвитку 
охорони психічного здоров’я до 2030 року 

Андрій Карачевський (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика

10:40–11:20 Права людини в Плані заходів реалізації концепції 
розвитку охорони психічного здоров’я  

Орест Сувало (Україна) 
керівник проектів Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету

11:20–11:50 Стратегія, державне управління та лідерство в 
Плані заходів реалізації концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я

Андрій Карачевський (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика 

11:50–12:00 Дискусія

12:00–12:30 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00 ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  
ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ (продовження)
Симпозіум 

МОДЕРАТОРИ:
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика 

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

12:30–12:50 Розвиток служби та послуг в Плані заходів в Плані 
заходів реалізації концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я

Олексій Суховій (Україна)
Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України

12:50–13:10 Популяризація психічного здоров’я та профілактика 
психічних розладів в Плані заходів в Плані заходів 
реалізації концепції розвитку охорони психічного 
здоров’я

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

13:10–13:30 Стратегічна інформація в Плані заходів в Плані заходів 
реалізації концепції розвитку охорони психічного 
здоров’я

Костянин Думчев (Україна) 
науковий директор Українського інституту політики громадського здоров’я

13:30–13:50 Перспективна модель надання допомоги в сфері 
охорони психічного здоров’я в Україні

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

13:50–14:00 Дискусія

14:00–15:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

27 квітня 2018  
П’ятниця

Конференц зал a 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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10:00–12:00 ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  
ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ
Симпозіум 

МОДЕРАТОРИ:
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика 

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

10:00–10:40 Створення плану заходів реалізації концепції розвитку 
охорони психічного здоров’я до 2030 року 

Андрій Карачевський (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика

10:40–11:20 Права людини в Плані заходів реалізації концепції 
розвитку охорони психічного здоров’я  

Орест Сувало (Україна) 
керівник проектів Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету

11:20–11:50 Стратегія, державне управління та лідерство в 
Плані заходів реалізації концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я

Андрій Карачевський (Україна) 
К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика 

11:50–12:00 Дискусія

12:00–12:30 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00 ПЛАН ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  
ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДО 2030 РОКУ (продовження)
Симпозіум 

МОДЕРАТОРИ:
Андрій Карачевський (Україна) 

К.мед.н., доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НМАПО  
ім. П.Л. Шупика 

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

12:30–12:50 Розвиток служби та послуг в Плані заходів в Плані 
заходів реалізації концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я

Олексій Суховій (Україна)
Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України

12:50–13:10 Популяризація психічного здоров’я та профілактика 
психічних розладів в Плані заходів в Плані заходів 
реалізації концепції розвитку охорони психічного 
здоров’я

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

13:10–13:30 Стратегічна інформація в Плані заходів в Плані заходів 
реалізації концепції розвитку охорони психічного 
здоров’я

Костянин Думчев (Україна) 
науковий директор Українського інституту політики громадського здоров’я

13:30–13:50 Перспективна модель надання допомоги в сфері 
охорони психічного здоров’я в Україні

Віталій Климчук (Україна)
д.психол.н., член групи експертів МОЗ України за напрямком “Психічне здоров’я”

13:50–14:00 Дискусія

14:00–15:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)
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15:00–17:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ
Фактори ризику та протективні фактори ініціації вживання 
психоактивних речовин в дитячому та підлітковому віці 

МОДЕРАТОРИ: 
Ігор Куценок (США)

Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні (США) 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:00–15:40 Діагностика та лікування залежностей у дітей 
та підлітків 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско

15:40–16:20 Існуючий стан надання допомоги підліткам 
що зловживають наркотичними засобами 

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:20–17:00 Дискусія

17:00–17:30 Церемонія закриття

27 квітня 2018  
П’ятниця

Конференц зал a 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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15:00–17:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ
Фактори ризику та протективні фактори ініціації вживання 
психоактивних речовин в дитячому та підлітковому віці 

МОДЕРАТОРИ: 
Ігор Куценок (США)

Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  Центру обміну 
технологіями у сфері залежностей в Україні (США) 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

15:00–15:40 Діагностика та лікування залежностей у дітей 
та підлітків 

Беннет Л. Левенталь (США) 
Професор, відділення дитячої та підліткової психіатрії Департаменту психіатрії 
Психіатричного Інституту Л.Портера Каліфорнійського Університету, Сан Франциско

15:40–16:20 Існуючий стан надання допомоги підліткам 
що зловживають наркотичними засобами 

Ігор Марценковський (Україна) 
к.мед.н, с.н.с., керівник відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:20–17:00 Дискусія

17:00–17:30 Церемонія закриття
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10:00–12:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з залежностями

МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

10:00–10:30

Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з 
залежностями

Шері Ларкінс (США)
співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

10:30–11:00 Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго

11:00–11:30 Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

11:30–12:00 Дискусія

12:00–12:30 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)
Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з залежностями 
(продовження)

МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

13:50–14:00 Дискусія

14:00–15:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

15:00–17:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)
Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з залежностями 
(продовження)

МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:30–17:00 Дискусія

27 квітня 2018  
П’ятниця

Конференц зал B 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна
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10:00–12:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)

Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з залежностями

МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

10:00–10:30

Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з 
залежностями

Шері Ларкінс (США)
співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

10:30–11:00 Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго

11:00–11:30 Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

11:30–12:00 Дискусія

12:00–12:30 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)
Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з залежностями 
(продовження)

МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

13:50–14:00 Дискусія

14:00–15:00 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

15:00–17:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Майстер-клас (За попередньою реєстрацією)
Прагматизм роботи з мотивацією у пацієнтів з залежностями 
(продовження)

МОДЕРАТОРИ: 
Шері Ларкінс (США)

співдиректор Центру обміну технологіями у сфері залежностей  в Україні, професор  
Університету Каліфорнії Лос Анжелес

Анна Блум (США
Координатор проекту Центр обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США), 
Аспірант,  Університет Каліфорнії Сан-Дієго  

Юлія Ячнік (Україна) 
Координатор проекту АТТС, Україна, науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

16:30–17:00 Дискусія
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10:00–12:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
Стандарти лікування залежностей  
та реабілітації  
ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ  
(для членів робочої групи) 

МОДЕРАТОРИ: 
Юлія Гайдаржи (Україна) 

Генеральний директор Директорату соціальних послуг та інтеграції 
Міністерства соціальної політики України 

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  
Центру обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США)

Ірина Пінчук (Україна)
Директор ATTC (Центр обміну технологіями у сфері залежностей) в Україні, 
Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 
України, д.мед.н., с.н.с.

11:30–12:00 Дискусія

12:00–12:30 Кава-перерва (Фойє 3-й поверх)

12:30–14:00 СПЕЦІАЛЬНА СЕКЦІЯ ЦЕНТРУ  
ОБМІНУ ТЕХНОЛОГІЯМИ В СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
Післядипломна освіта  
ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ  
(для членів робочої групи) 

МОДЕРАТОРИ: 
Андрій Шевцов (Україна) 

Д.пед.н., професор, Директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфі-
кації та ліцензування Міністерства освіти і науки України 

Ігор Куценок (США)
Професор психіатрії Університету Каліфорнії Сан-Дієго, Директор  
Центру обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (США)

Ірина Пінчук (Україна)
Директор ATTC (Центр обміну технологіями у сфері залежностей) в Україні, 
Директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 
України, д.мед.н., с.н.с.

13:50–14:00 Дискусія

27 квітня 2018  
П’ятниця

Конференц зал C 
Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна

міжнародний центр обміну 
технологіями в сфері 
залежностей PEPFAR
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орГанізаЦіЙниЙ комітЕт  
висЛовЛює щирУ подякУ 
сонсорам та партнЕрам:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ

ГОЛОВНИМ

Щорічна міжнародна конференція  

Українська психіатрія  
в світі, що швидко змінюється

25–27 квітня 2018
Київ, Україна

ТОВ РАНБАКСІ ФАРМАСЬЮТІКАЛС 
УКРАЇНА

мЕДІа пІДТрИмКа


