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організаційний 
комітет

приВітаннЯ  
ВіД організаційного комітетУ 

Шановні колеги, друзі!

Щиро вітаємо Вас на традиційній конференції Української проти-
епілептичної ліги в місті Дніпро. Ми сподіваємось, що XХII Між
народна Конференція Української протиепілептичної Ліги «ЕПІ
ЛЕПСІЯ – ВІКНО ДЛЯ ПІЗНАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ЩО 
НОВОГО»  буде корисною для всіх фахівців, які в своїй науковій та 
практичній діяльності стикаються з епілепсією та іншими пароксиз-
мальними станами, необхідністю їх диференціації та лікування.

Поєднання поглядів фахівців різних спеціальностей – неврологів, 
психіатрів, нейрофізіологів, нейрохірургів, дитячих неврологів та 
психіатрів буде сприяти глибинному розумінню цих важливих ме-
дичних проблем.

Сподіваємося, що наша зустріч на березі Дніпра в чудовий весня-
ний період дасть можливість зустрітися з друзями, створить, зміц-
нить і підтримає співпрацю між різними фахівцями.

Ми раді вітати гостей зі всієї України та іноземних гостей у місті 
Дніпро. Сподіваємося, що цікава наукова програма конференції 
поряд із спілкуванням з колегами та знайомством з прекрасним 
містом надовго залишаться у Вашій пам’яті.

З повагою та побажаннями успішної роботи, 

оргкомітет

Адреса організатора: 
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103
Телефон: +38 091 309 2321  
Факс: +38 044 468 16 55
Е-mail: ulae2018@ulae.org.ua  
vkharytonov69@ulae.org.ua 
Website: http://www.ulae.org.ua 

Людмила Дзяк (Дніпро)
Андрій Дубенко (Харків) 
Павло Зубов (Одеса)
Костянтин Костюк (Київ) 
Тетяна Літовченко (Харків)
Лідія Мар’єнко (Львів)
Наталія Пряникова (Київ) 
Людмила Танцура (Харків)
Володимир Харитонов (Київ) 
Сергій Харчук (Київ)
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20 CREDIT POINTS!

4th East European Course of Epilepsy
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про Дніпро  
Дніпро (колишній Дніпропетровськ) це динамічне і жваве місто, є найбіль-
шим центром Придніпров`я (Історичний регіон що включає в себе Дніпро, 
частину Запорізької та Кіровоградської областей).

Місто дивує зеленню вздовж широкої і повільно рухомої однойменної річ-
ки Дніпро. Місто має чудові набережні, довгі бульвари та простори парки.

Це також центр високотехнологічних галузей, освіти, машинобудування, 
металургії та торгівлі. Місто не тільки славиться своєю комерційною галуз-
зю, але також зеленими пагорбами та глибокою історією.

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

Більше інформації про Дніпро можна знайти за посиланням: 
Путівник по Дніпру  https://gorod.dp.ua/eng/guide/ 

розтаШУВаннЯ
Дніпро, Україна

Дати 
17–19 травня 2018 р.

міСце проВеДеннЯ конФеренціЇ 
КУЛЬТУРНОДІЛОВИЙ ЦЕНТР «МЕНОРА»,  
конференц-Зала «Сінай»  
м. Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема 4/26 
http://menorah-center.com/conference-service/

ГОТЕЛЬ REIKARTZ ДНІПРО,  
Велика конференц-зала  
м. Дніпро, вулиця Троїцька 12а 
https://reikartz.com/ru/hotels/dnepr/

транСпорт
Відстань від: 
Міжнародного аеропорту Дніпро – 14,3 км  
Залізничний вокЗала – 3,7 км

Як дістатись – громадський транспорт від залізничного вокзалу трамвай 
№1 до зупинки «Артема»

погоДа
Середня температура в місті Дніпро в період проведення конференції 
+17–22 С°

Науково-практична конференція УПЕЛ з міжнародною участю
«ЕпілЕпсія – вікно для пізнання головного мозку: що нового»XXII
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паСпорт та VISA
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 грома-
дянам 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/ukraine/

ВаЛЮта

Місцева валюта – це гривня ( )

розміЩеннЯ 
ГОТЕЛЬ «МЕНОРА»  
м. Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема 4/26 
http://menorah-center.com/hotels/menorah-hotel/ 

ГОТЕЛЬ REIKARTZ ДНІПРО 
м. Дніпро, вулиця Троїцька 12а 
https://reikartz.com/ru/hotels/dnepr/

проФеСійний організатор конгреСУ
Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН» 

вул. Велика Житомирська, 20, 9-й поверх,  
Бізнес-центр «Панорама», Київ, Україна

Тел/факс: +38 044 537-5277,  
E-mail: foundation@rimon.in.ua 

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

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

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

реЄСтраціЯ
Четвер, 17 травня: 09.00–19.00  
(КДЦ Менора, Галерея, 1-й поверх)

П’ятниця, 18 травня: 08.00–19.00  
(КДЦ Менора, Галерея, 1-й поверх)

Субота, 19 травня: 08.00–13.00  
(Готель Reikartz Дніпро, фойє, 1-й поверх)

моВа
Офіційні мови конференції – українська/англійська. 
18 травня, п’ятниця передбачено двосторонній синхронний переклад. 
Ви також можете зробити доповідь російською мовою. 

гоДини роБоти ВиСтаВки В кДц менора
Четвер, 17 травня: 09.00–19.00  
(КДЦ Менора, Галерея, 1-й поверх)

П’ятниця, 18 травня: 08.00–19.00  
(КДЦ Менора, Галерея, 1-й поверх)

каВа-перерВи та ЛанЧі
Кава-перерви та ланчі будуть надані усім офіційно зареєстрованим учасникам 
відповідно до часу, вказаного у розкладі

СертиФікат УЧаСника
Всі зареєстровані учасники отримають сертифікат про участь у конференції

інтернет
У конференц та виставковій зоні для учасників буде надано вільний доступ до 
Інтернету Wi-Fi 

User name: ulae2018 

Password: ulae.org.ua   

поЛітика паЛіннЯ 
Відповідно до політики Конференції, ця конференція вільна від паління

Безпека 
Будь ласка, весь час пильнуйте Ваші особисті речі, не залишайте їх без наг-
ляду, незалежно від того, зовні чи всередині сесійних / виставкових залів 
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Ендрю Дж. Паррент (Лондон, Онтаріо, Канада)

BSc, MD, FRCSC  
кафедра клінічних та неврологічних наук, відділ 
нейрохірургії.

Доцент кафедри нейрохірургії,  
Західний університет і доцент  дослідницького 
інституту ім. Робарта в Лондоні.

Люк Томіч (Нью Йорк, США)

Доцент клініки дитячої та ендоваскулярної 
нейрохірургії 
Медична Школа Рутгерс Нью Джерсі

Марина Боксер, (Рамат Ган, Ізраїль)

клініка Sheba

Селіна Крісман (Нью-Йорк, США)

Головний нейрохірург, Медична Школа Рутгерс 
Нью Джерсі

Конрад Рейдак (Люблін, Польща) 

Професор Кафедра неврології, Люблінський 
медичний університет, Польща, Центр медичних 
досліджень, Польська академія наук

Сергій Савінов (Алмати, Казахстан) 

Голова Правління Громадського об’єднання  
SVS Nevro – Міжнародне Бюро з епілепсії в Казах-
стані (Рух лікарів та пацієнтів у боротьбі з важки-
ми захворюваннями нервової системи та епілепсії 
www.svsnevro.kz), Член Міжнародного Бюро з Епі-
лепсії

Ольга Кара (Tampere, Finland)

PhD, Руководитель центра Brain Fitness BFC

Анна Матюшкина (Мінськ, Білорусь)

нейропсихолог, MSc, MA

міЖнароДні екСперти 
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конференцзала «Сінай» КДЦ «Менора»

0900–1100 реєстрація
КДЦ Менора, Галерея, 1-й поверх

1100–1130 Відкриття конференції

1130–1200 коморБідні проФілі ЕпілЕпсіЇ
Пленарна лекція 

1200–1410 прЕзИдЕнтсЬкИЙ сИмпозіум  
(конгрЕс ILAE 2017) 

народЖЕння новоЇ класИФікаЦіЇ
відеозапис з перекладом

1410–1510 обід
Зала Ballroom, 2-й поверх

1510–1620 оБговорЕння новоЇ класИФікаЦіЇ

1620–1640 каВа-перерВа
Тераса залу Сінай, 3-й поверх

1640–1900 псИХіЧні розладИ та інШі ускладнЕння 
ЕпілЕпсіЇ

Наукова сесія

2000–2200 фуршет
Зала Ballroom, 2-й поверх

17 травня 2018 
(четвер)

конференцзала «Сінай» КДЦ «Менора»

18 травня 2018 
(п’ятниця)

0830–1130 Хірургія ЕпілЕпсіЇ
Наукова сесія. Синхронний переклад

1130–1150 каВа-перерВа
Тераса залу Сінай, 3-й поверх

1150–1410 ЕпілЕпсія дИтяЧого віку
Наукова сесія. Синхронний переклад

1410–1500 обід
Зала Ballroom, 2-й поверх

1430–1500 постерна сесія | е-постери
КДЦ Менора, Галерея, 1-й поверх

1500–1710 ЕпідЕміологія і суЧасні моЖлИвості 
лікування ЕпілЕпсіЇ
Наукова сесія. Синхронний переклад

1710–1730 каВа-перерВа
Тераса залу Сінай, 3-й поверх

1730–1850 актуалЬні пИтання ЕпілЕптологіЇ

Наукова сесія

2000–2200 сВяткоВа Вечеря 
Ресторан «Поплавок»,  
Дніпро, вул. Січеславська набережна, 7
https://poplavok.dp.ua 
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19 травня 2018 
(субота)

велика конференцзала  
Готелю Reikartz Дніпро

0830–1200 сЕкЦія клініЧноЇ нЕЙроФізіологіЇ 
Спеціальна сесія 

1150–1200 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1200–1300 загалЬні зБорИ ЧлЕнів упЕл 

1300–1330 Ланч. Від’їзд.



17 травня 2018 (четвер)
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місце проведення 
конференц-зала «Сінай»  

КДЦ «Менора»  

м. Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема 4/26
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0900–1100 РЕєСТРАЦІЯ (КДЦ МЕНОРА, ГАЛЕРЕЯ, 1Й ПОВЕРХ)

КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

1100 ВІДКРИТТЯ КОНфЕРЕНЦІї

1100–1130 ВСТУПНЕ СЛОВО

президент упеЛ Андрій Дубенко (Харків, україна)

завідувачка кафедри нервових хвороб та нейрохірургії дМа,  
член кореспондент наМн україні Людмила Дзяк (дніпро, україна)

Віце–президент упеЛ Сергій Харчук (київ, україна)

1130–1200 коморбідні профілі епілепсії Людмила Дзяк  
(дніпро, україна)

1200–1410 ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СИМПОЗІУМ (КОНГРЕС ILAE 2017)
відеозапис з перекладом

ГоЛоВуючі:
Лідія Мар’єнко (Львів, україна)
тетяна Муратова (одеса, україна)

НАРОДЖЕННЯ НОВОї КЛАСИфІКАЦІї

ГоЛоВуючі:
еміліо перукка (італія)
атанасіос кованіс (Греція)

Розвиток класифікації нападів та 
епілепсії: уроки з історії

Соломон Л. Моше 
(сша)

Класифікація нападів ILAE Самір Зубері 
(Великобританія)

Класифікація епілепсії ILAE Інгрід Шеффер 
(австралія)

Нова класифікація: культурний контекст 
та наслідки для людей з епілепсією

Сатіш Джеін  
(індія)

1410–1510 ОБІД (ЗАЛА BALLRoom, 2Й ПОВЕРХ)

17 травня 2018 
(четвер)

КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

1510–1620 оБговорЕння новоЇ класИФікаЦіЇ

ГоЛоВуючі:
Лідія Мар’єнко (Львів, україна)
андрій дубенко (Харків, україна)

1510–1550 Нова Класифікація епілепсії та епі
лептичних нападів

Лідія Мар’єнко  
(Львів, україна)

1550–1620 Обговорення Класифікації

1620–1640 КАВАПЕРЕРВА (ТЕРАСА ЗАЛУ «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ)

КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

1640–1900 псИХіЧні розладИ та інШі ускладнЕння ЕпілЕпсіЇ
Наукова сесія

ГоЛоВуючі:
сергій носов (дніпро, україна)
юрій Горанський (одеса, україна)

1640–1700 Постіктальні психічні розлади при 
епілепсії: типологія, закономірності 
розвитку та лікування

Сергій Носов  
(дніпро, україна)

1700–1720 Епілептичний статус Тетяна Літовченко 
(Харків, україна)

1720–1740 Діагностика та лікування неепілеп
тичних психогенних нападів

Володимир Харитонов 
(київ, україна)

1740–1800 Місце класичних антиконвульсантів 
в сучасному лікуванні епілепсії  

Юрій Горанський  
(одеса, україна)

1800–1820 Назад у майбутнє. 20річний досвід 
реалізації основної концепції класифі
кації епілепсії 2017 року та її варіанти, 
адаптовані для підбора лікування

Леонід Біттерліх  
(суми, україна)

1820–1840 Порушення когнітивної сфери у ді
тей, хворих на епілепсію

Віталій федосєєв 
(Харків, україна)

1840–1900 Порівняльна оцінка епілептичних психо
зів з різним типом перебігу: клінікопа
тогенетичний та терапевтичний аспекти

Сергій Носов  
(дніпро, україна)

2000–2200 фУРШЕТ (ЗАЛА BALLRoom, 2Й ПОВЕРХ)



18 травня 2018 (п`ятниця)

17–19 
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місце проведення 
конференц-зала «Сінай»  

КДЦ «Менора»  
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КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

0830–1130 ХІРУРГІЯ ЕПІЛЕПСІї
Наукова сесія. Синхронний переклад

ГоЛоВуючі:
костянтин костюк (київ, україна)
дмитро Латишев (дніпро, україна)

0830–0900 Сучасні аспекти хірургії епілепсії Ендрю Дж. Паррент  
(Лондон, онтаріо, канада)

0900–0930 Сучасні підходи доопераційного об
стеження хворих на епілепсію

Люк Томіч  
(нью Йорк, сша)

0930–0950 Перший досвід в Україні функціо
нальної гемісферотомії при лікуванні 
симптоматичної епілепсії

Костянтин Костюк,  
В. Чебурахін, Ю. Мед
ведєв, М. Шевельов, А.По
пов, О. Канайкін, С. Дічко, 
Н. Василів (київ, україна)

950–1010 VNS терапія, досвід клініки Sheba, 
Ізраїль

Марина Боксер 
(рамат Ган, ізраїль)

1010–1030 Можливості інтраопераційного моні
торингу при хірургії епілепсії

Тарас Гаврилів, В. Смо
ланка, А. Смоланка, О. Ге
расименко  
(ужгород, україна)

1030–1050 Тактика хірургічного лікування хво
рих з симптоматичною скроневою 
епілепсією в поєднанні з мальформа
цією АрнольдаКіарі 1 типу

Дмитро Латишев  
(дніпро, україна) 

1050–1110 Прехірургічне обстеження пацієнтів 
з фармакорезистентною епілепсією

Тарас Студеняк  
(ужгород, україна) 

1110–1130 Туберозний склероз та епілептичний 
напад

Михайло Орос  
(ужгород, україна)

1130–1150 КАВАПЕРЕРВА (ТЕРАСА ЗАЛУ «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ)

18 травня 2018 
(п’ятниця)

КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

1150–1410 ЕПІЛЕПСІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
Наукова сесія. Синхронний переклад

ГоЛоВуючі:
Людмила танцура (Харків, україна)
станіслав євтушенко (Харків, україна) 

1150–1220 Епілептична енцефалопатія у дітей Селіна Крісман  
(нью-Йорк, сша)

1220–1240 Роль автоімунних механізмів у 
формуванні епілепсій у дітей

Людмила Танцура  
(Харків, україна)

1240–1310 Чи повинні ми лікувати субклінічні 
електроенцефалографічні напади?

Конрад Рейдак  
(Люблін, польща)

1310–1330 феномен негативной нормалізації 
ЕЕГ та психоневрологічні розлади 
у дітей із важкокурабельною 
формою епілепсії

Станіслав євтушенко 
(Харків, україна)

1330–1350 Аутоімунні епілепсії у дітей Олена Шестова  
(дніпро, україна)

1350–1410 PNES – принципи лікування Ольга Мостова  
(Вінниця, україна)

1410–1500 ОБІД (ЗАЛА BALLRoom, 2Й ПОВЕРХ)

1430–1500 ПОСТЕРНА СЕСІЯ (КДЦ МЕНОРА, ГАЛЕРЕЯ, 1Й ПОВЕРХ)
Е-постери
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КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

1500–1710 ЕпідЕміологія і суЧасні моЖлИвості лікування 
ЕпілЕпсіЇ
Наукова сесія. Синхронний переклад

ГоЛоВуючі:
тетяна Литовченко (Харків, україна)
Людмила дзяк (дніпро, україна) 

1500–1530 Повторні напади – клінікоепідеміо
логічні характеристики

Конрад Рейдак 
(Люблін, польща)

1530–1550 Застосування протиепілептичних 
препаратів для лікування епілепсії 
в Україні за даними електронного 
регістру

Андрій Дубенко, 
В. Смоланка, М. Орос, 
С. Сазонов, Ю. Бабкіна, 
В. Грабар  
(Харків, ужгород, україна)

1550–1610 Епілепсія у жінок: ендокринна дис
функція та порушення метаболізму

Тетяна Литовченко 
(Харків, україна)

1610–1630 Менеджмент післяінсультної епілепсії Юрій Ворохта, 
Д. Храмцов, 
М. Вікаренко  
(одеса, україна)

1630–1650 Особливості антиконвульсантної те
рапії при фокальних епілепсіях

Алла Кириченко 
(дніпро, україна) 

1650–1710 Потиличні епілепсії у дітей.  
Діагностика, лікування

Вікторія Свистільник 
(київ, україна)

1710–1730 КАВАПЕРЕРВА (ТЕРАСА ЗАЛУ «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ)

18 травня 2018 
(п’ятниця)

КОНфЕРЕНЦЗАЛА «СІНАЙ», 3Й ПОВЕРХ

1730–1850 актуалЬні пИтання ЕпілЕптологіЇ
Наукова сесія

ГоЛоВуючі:
сергій Харчук (київ, україна)
роман брозь (Львів, україна)

1730–1750 Місце «старих» протиепілептичних 
препаратів в комплексному лікуванні 
хворих на епілепсію в сучасних умовах

Роман Брозь  
(Львів, україна)

1750–1810 Психічні розлади у хворих на епіле
псію серед населення Харківської та 
Закарпатської областей за даними 
електронного регістра епілепсії

Сергій Сазонов, 
А. Дубенко, В. Смоланка, 
М. Орос, В. Грабар 
(Харків, ужгород, 
україна)

1810–1830 Досвід реалізації бюджетних про
грам в забезпеченні лікування дітей 
з епілепсією

Людмила Панасюк 
(київ, україна) 

1830–1850 фармакологічне лікування епілепсій,  
аналіз застосування протиепілептич
них препаратів у дорослих

Сергій Харчук  
(київ, україна)

2000–2200 СВЯТКОВА ВЕЧЕРЯ  
(РЕСТОРАН «ПОПЛАВОК», 
ДНІПРО, ВУЛ. СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7
https://poplavok.dp.ua)



19 травня 2018 (субота)

місце проведення
велика конференц-зала  
Готелю Reikartz Дніпро 

м. Дніпро, вулиця Троїцька 12а 

17–19 
травня 

2018

Науково-практична конференція УПЕЛ  
з міжнародною участюXXII

«ЕпілЕпсія – вікно для пізнання 
головного мозку: що нового»

г. Харьков, ул. Рыбалко 4
тел. 066 711 4817

укРаинский центР сна

usc.kharkov.ua

Авто СИПАП
RESmart Auto CPAP Система
Resmart Auto CPAP Система предлагает 
надежную терапию пациентам 
с синдромом обструктивного апноэ сна. 
Автосипап изменяет терапевтическое 
давление в зависимости от степени 
обструкции дыхательных путей во 
сне. Автосипап дает пользователю 
комфортное и эффективное лечение

СИПАП
RESmart CPAP Система
Resmart CPAP Система предлагает 
надежную терапию пациентам 
с синдромом обструктивного апноэ 
сна. Сипап подает терапевтическое 
давление в зависимости от степени 
обструкции дыхательных путей 
во сне. Сипап даёт пользователю 
комфортное и эффективное лечение

Комфортные аксессуары повышают терапевтическую 
эффективность и обеспечивают пациентам хороший сон.
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19 травня 2018 
(субота)

ВЕЛИКА КОНфЕРЕНЦЗАЛА ГОТЕЛЮ REIKARTZ ДНІПРО

0830–1200 СЕКЦІЯ КЛІНІЧНОї НЕЙРОфІЗІОЛОГІї
Спеціальна сесія

ГоЛоВуючі:
павло зубов (одеса, україна) 
костянтин костюк (київ, україна)

0830–0840 ВСТУПНЕ СЛОВО
президента української асоціації клінічних нейрофізіологів 
Павла Зубова (одеса, україна)

0840–0910 Нейрофакоматози та епілепсія  
(клінічна лекція)

Станіслав євтушенко 
(Харків, україна)

0910–0940 Макет структури обстеження до опе
раційного столу та зворотньо
Телеконференція, обговорення

сергій савінов  
(алмати, казахстан)

0940–1000 Діагностика порушень сну Юлія Бабкіна  
(Харків, україна)

1000–1040 Застосування методів кількісної ЕЕГ 
та когнітивних викликаних потенціа
лів в клінічній практиці
Телеконференція, обговорення

Ольга Кара 
(тампере, фінляндія)

1040–1100 Епілепсія та розсіяний склероз,  
що спільного

Олена Цуркаленко  
(дніпро, україна)

1100–1130 Якісна роль нейропсихологічного 
обстеження у кваліфікації дефекта
Телеконференція, обговорення

Анна Матюшкіна  
(Мінськ, білорусь)

1130–1150 ДИСКУСІЯ, ПІДСУМКИ

1150–1200 ЗАКРИТТЯ КОНфЕРЕНЦІї

1200–1300 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ УПЕЛ

1300–1330 ЛАНЧ. ВІД’їЗД

КДЦ «МЕНОРА», ГАЛЕРЕЯ, 1Й ПОВЕРХ

1430–1500 ПОСТЕРНА СЕСІЯ
Е-постери

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Значення поліморфізму алельного 
варіанту *2 гену CYP2С19 у дітей 
з фармакорезистентними епілепсіями

є. Танцура, А. Дубенко 
(Харків, україна)

Постінсультна епілепсія: предиктори, фактори 
ризику, лікування

Маріанна Мушегян 
(Харків, україна)

Підходи до персоніфікованої медицини  
у дітей з фармакорезистентною епілепсією

О. Пилипец, 
Д.Третьяков, Л.Танцура 
(Харків, україна)

ЕЕГ особливості у чоловіків із 
посттравматичною епілепсією 

Анна Войтюк  
(Харків, україна) 

Довготерміновий відеоЕЕГ моніторинг: 
міжнародний досвід, український маршрут

Андрій Кузьмінський 
(Львів, україна)

фармакорезистентні епілепсії у дітей Ольга Сухоносова  
(Харків, україна)

18 травня 2018 
(п’ятниця)



організаційний комітет ВиСЛоВЛЮЄ  
ЩирУ поДЯкУ СпонСорам та партнерам
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