
 

 

                                                                                                               «A la guerre comme a la guerre»  
                                                                                                                                             Оноре де Бальзак 

ПРОГРАМА 
 

Модератор конференції  - Орлик Сергій, медичний експерт 

 
 

9:15–9:45 Вхід до трансляції 

Подія перша 

Війна як глобальний психосоматичний розлад 

09:45–12:00 

9:45–10:00  

15 

Вступ Орлик Сергій,                               

медичний експерт 

10:00–10:30  

30 

Профілактика 
емоційного вигорання 
серед медичних 
працівників 

Марута Наталя,                                

д.м.н., професор, Заступник 

директора з наукової роботи ДУ 

"Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України", В.о. 

Президента ГО "Асоціація 

неврологів, психіатрів і наркологів 

України 

10.30–11:00 

30 

Немедикаментозні 

підходи до корекції 

психосоматичних 

станів 

Попов Дем’ян                                      

психотерапевт, керівник клініки 

«Гомеопатичний Центр Дем’яна 

Попова» 



11:00–11:30 

30 

Дистрес, тривога, 
депресія: що лікувати 
першим 

 

Хаустова Олена, 
доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри медичної 
психології, психосоматичної 
медицини і психотерапії НМУ ім. А.А. 
Богомольця. Лікар-психіатр вищої 
категорії 

11:30–12:00 

30 

Дискусія, відповіді на 
запитання аудиторії 

 

Перерва 30 хвилин 

 

Подія друга 

Мультісистемні розлади організму з обличчям 

психосоматики 
12:30–14:30  

12:30–13:00 

30 

Психосоматичні стани в 

практиці сімейного 

лікаря 

Мавродій Володимир,                             

д.м.н., професор, Медичний центр 

«Інто-Сана» 

13:00–13:30  

30 

Медична спільнота 

України в умовах 

воєнного стану: два 

погляди 

Мазур Ірина,                                               

професор, представник України в 

Світовій медичній асоціації та 

Постійному комітеті лікарів Європи 

Співак Вікторія,                                                                            

керівник маркетингу та продажів 

Medical Data Management 

13:30–14:00  

30 

Стрес та кішковий 

мікробіом – 

двонаправлений 

зв’язок та його клінічне 

значення 

Чернявський Володимир,                             

Професор кафедри внутрішньої 

медицини №1 НМУ ім. 

О.О.Богомольця, д.м.н.,  

14:00–14:30  

30 

Дискусія, відповіді на 

запитання аудиторії 

 

 

 

 

 

 



 

Подія третя 

Практичний досвід лікування психосоматичних 

станів в реальних умовах війни 
14:30–16:30 

14.30–15:00 

30 

Фармакологічна 

корекція стресу та 

постравматичного 

розладу 

Хайтович Микола                                         
доктор медичних наук., професор, 
завідувач кафедри  клінічної 
фармакології та клінічної фармації 
Національного медичного 
університету імені О.О.Богомольця                                      

15.00–15:30 

30 

Канабіс - минуле, 

сьогодення, майбутнє 

Косяченко Костянтин,                        

завідувач кафедри організації та 

економіки фармації Національного 

медичного університету імені О.О. 

Богомольця 

15:30–16:00 

30 

Практика лікування 

психосоматичних 

станів у Німеччині 

Петрищенко  Борис,                                 

фахівець в області психіатрії і 

психотерапії, неврології, наркології 

та дорожньої медицини 

16:00–16:30 

30 

Війна і психіка живої 

людини. Досвід 

клінічного психолога 

 

Кодлубовська Тетяна,                           

доктор психологічних наук, доцент 

Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. 

Шупика, практикуючий психолог - 

реабілітолог, рефлексотерапевт, 

директор інституту інноваційної 

психології і реабілітації 

«АНТИСТРЕСЦЕНТР» 
   

 

 


