
 

 

АСОЦІАЦІЯ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ 

* * * 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ОДЕСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ   МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР  ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

* * * 

КАФЕДРА ПСИХІАТРИЇ ТА НАРКОЛОГІЇ  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

ПРОГРАМА 

міжнародної конференції «Психіатрія України  

в світі реформування медичної галузі» 

 

      15.06.2018, п’ятниця   

 

10:00-10:30 

ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ 

Офіційні вітання від громадської та професійної спільноти. 

Вітальне слово організаторів: Президента Асоціації психіатрів України  

С. Ф. Глузмана, головного лікаря Одеського обласного центру психічного 

здоров’я А. Є. Волощука, завідувача кафедри психіатрії та наркології ОНМедУ 

М. М. Пустовойта. 
 

10:30-11:30 

«Досвід роботи стаціонару з власною амбулаторною ланкою» 

Хармут Бергер (Німеччина) 
професор, факультет психології Університету Йоганна Вольфганга Гете. 
 

«До питання про стаціонарне та амбулаторне лікування особистісних 

розладів з явищами психопатологічного діатезу» 

Михайло Пустовойт (Україна) 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології ОНМедУ. 

 

11:30-12:00 - Кава-брейк 

 

12:00-13:30 

«Перспективи амбулаторної допомоги. Точка зору психіатра  

амбулаторної ланки» 

Др. Ю. Слобода (Німеччина) 
Завідуючий відділом клініки Люкенвальде. 
 

«Перспективи амбулаторної допомоги. Точка зору психіатричного 

стаціонару» 

Др. В. Кайзер (Німеччина) 



 

 

Керівник амбулаторної служби спеціалізованої клініки «Асклепій». 

 

13:30 – 15:00 - Обід 

 

15:00 – 16:30 

«Функціональне відновлення при великому депресивному розладі: 
когнітивні аспекти» 

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

МОЗ України». 

 

«Фармакологічна ремедіація щоденного функціонування пацієнтів  

з великим депресивним епізодом. Український досвід» 

О. Троян (Україна) 
лікар-психіатр КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня Запорізької 
обласної ради». 

 

16:30 – 17:00 - Кава-брейк 

 

17:00 – 18:30 

«Резистентна депресія: що робити?» 

Олена Хаустова (Україна) 
д.мед.н., професор, професор кафедри психосоматичної медицини 

і психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
 

«Лікування тривожно-депресивних розладів» 

Світлана Нетрусова (Україна) 
к.мед.н., завідуюча відділення кризових станів ТМО «Психіатрія» (м. Київ). 
 

19:30 - Гала-дінер  

 

16.06.2018, субота 

 

9:00 – 10:30 

«Роздуми про майбутнє психіатрії» 

Норман Сарторіус (Швейцарія) 
професор психіатрії, Президент Асоціації щодо вдосконалення програм  

з обслуговування людей з психічними розладами. 

 

«Реабілітація психіатричного пацієнта  в амбулаторних умовах.  

Досвід Брюке» 

Клаус Магешінг  (Німеччина) 
керівник центру реабілітації «Брюке» 

 

 



 

 

«Тревога - сучасний погляд на терапію» 

Олег Чабан (Україна) 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини 

і психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
 

10:30 – 11:00- Кава-брейк 

 

11:00 – 12:30 

«Історія зловживань психіатрією в політичних цілях в СРСР» 

Роберт ван Ворен (Нідерланди) 

голова Міжнародного благодійного фонду «Глобальна ініціатива в психіатрії» 

Професор Каунаського університету. 
 

«Розлади харчової поведінки в 21 столітті» 

Бригіта Бакс (Литва) 
професор Вільнюського університету. 
 

«Роздуми на тему: психіатрія на шляху становлення медициною» 

Роман Кечур (Україна) 
к.мед.н., доцент кафедри психіатрії та психотерапії ЛНМУ ім. Данила 
Галицького (м. Львів). 
 

12:30 – 14:00 - Обід 

 

14:00 – 15:30 

«Філософія вибору на користь стаціонарного чи  амбулаторного 

лікування» 

О. Мироненко (Україна) 
к.мед.н., доцент кафедри психіатрії та психотерапії ЛНМУ ім. Данила 
Галицького (м. Львів). 
 

«Абілітація чи реабілітація пацієнта великої психіатрії» 

Олег Чабан (Україна) 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини і 
психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
 

«Тревожно-депресивні розлади у дітей та підлітків з розладами поведінки» 

Т. Мозгова  (Україна) 
д.мед.н., професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології 
Харківського національного медичного університету. 
 

15:30- 16:00 - Кава-брейк 

 

16:00 – 17:00 

«Шизофренія - в контексті ступеню суцільності соціуму» 



 

 

Олег Чабан (Україна) 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини і 
психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
 

Круглий стіл. Підведення підсумків конференції 
 


