
Українське товариство інсультної медицини 2022.



Українське товариство інсультної 
медицини 

Президент УТІМ – Сергій Московко

Члени правління – Юрій Чередниченко, Дмитро Лебединець, Михайло 
Тончев, Ольга Білецька 

Виконавчий директор – Катерина Костенко 

Спікери та тренери: Юрій Чередниченко, Дмитро Погорілий, Дмитро 
Лебединець, Олександр Погребняк, Михайло Тончев, Юлія Власійчук, Павло 
Лебединець, Євген Шепотиннік, Ольга Білецька
Олександр Школьний, Євген Вольга, Ольга Ярмак, Галина Хлібейчук, Андрій
Нос, Дмитро Гриниха, Олександр Медвідь. 

Загальна кількість членів: 1101



Активності УТІМ

Симуляційні
тренінги для лікарів

в лікарнях

Навчальні тренінги
для медичних

сестер 

Тренінги для 
тренерів

Участь в робочих та 
експертних групах

Підготовка
спеціалістів з 

ендоваскулярного
лікування інсульту

Проведення
міжнародних
симуляційних

тренінгів

Стажування в 
лікарнях

Виступи на 
конференціях Обмін досвідом

Школа молодого 
інсультолога

Онлайн зустрічі з 
лікарями відділень

Експертні поради в 
важких клінічних

випадках



Виїздні тренінги «менеджмент гострого 
мозкового інсульту» 



Виїздні тренінги «менеджмент гострого 
мозкового інсульту»  

• З 24го лютого 2022 року ГО «УТІМ» провела 13 виїздних тренінгів. 
В 10 регіонах України.
• Кількість в регіонах 
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Підготовка спеціалістів з ендоваскулярного 
лікування інсульту 



Підготовка спеціалістів з ендоваскулярного 
лікування інсульту 

• Тематичне удосконалення лікарів «Реваскуляризація в гострому 
періоді ішемічного інсульту» на базі Полтавської обласної 
клінічної лікарні імені Скліфосовського 
• Фахова школа «Сучасні методи діагностики та ендоваскулярного 

лікування ішемічного інсульту» на базі Обласної клінічної лікарні 
імені І.І. Мечнікова міста Дніпро. 



Підготовка спеціалістів з ендоваскулярного 
лікування інусльту 

• З 24го лютого 2022 року ГО «УТІМ» провела 2 фахові школи та 3 
ТУ. 
30 лікарів з 13 регіонів пройшли навчання. 
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Осіння онлайн школа молодого 
інсультолога

• З 17 по 31 жовтня перша онлайн школа молодого інсультолога. 
• Отримано 94 заявки на участь. 
• 24 учасники. 20 лікарень.
• 6 молодих спікерів УТІМ.
• 4 Основних спікери. 



Участь в вебінарах, конференціях, 
конгресах.

• Постійна участь в Українських конференціях та конгресах. 

• Участь в міжнародних конференціях, зокрема: 
European Stroke Organisation Conference
International Symposium on Collaterals to the Brain 
The Society of Vascular and Interventional Neurology Annual Meeting
ESMINT Webinar: Neurointerventional practice during the war in 
Ukraine



Участь в вебінарах, конференціях, 
конгресах.

• Проведення вебінарів для лікарів неврологічних відділень 
лікарень України

• Проведення вебінарів для лікарів інших країн, зокрема: 
Лікарів неврологічних відділень Грузії
Лікарів неврологічних відділень Казахстану
Лікарів-інсультологів Непалу 



Взаємодія з міжнародними асоціаціями та 
ініціативами 



УТІМ в месенджерах



УТІМ в месенджерах



Робочі та експертні групи 

• Члени Українського товариства інсультної медицини є членами:
• Робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань розробки нормативно-

правових актів щодо боротьби з інсультом 
• Робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації 

профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі 
неврологічні захворювання (інсульти)

• Мультидисциплінарної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з розробки 
галузевих стандартів медичної допомоги за темою: «Реабілітаційна допомога при гострому
мозковому інсульті: гострий, післягострий та довготривалий реабілітаційний періоди»

• Робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів
специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом 
допомога при гострому мозковому інсульті

• Робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів
специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом 
медична реабілітація

• Керівного комітету ESO-EAST/Angels в Україні



Робочі та експертні групи 

• Мультидисциплінарної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з розробки 
галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Геморагічний інсульт» 
мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за 
темою «Ішемічний інсульт».

• Члени експертно-консультативної групи ДП Медзакупівлі України за напрямом 
централізованих закупівель Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони 
здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими 
захворюваннями

• Експерти ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги 
в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я 
на службі у людей» 

• Дмитро Лебединець – співголова міжнародного проєкту «MT2020+» в Україні (Mission 
Thrombectomy 2020+) від Товариства Судинних та Інтервенційних Неврологів (SVIN) 

• Дмитро Лебединець – консультант з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом
спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров’я України «Поліпшення
охорони здоров’я на службі у людей»



МОЗОК-ЧАС! Перші симптоми. 



УТІМ та медіа



Створення комітетів 

• 1. Комітет молодих інсультологів
• 2. Комітет з проведення симуляційного навчання
• 3. Науковий комітет 
• 4. Комітет з медсестринства
• 5. Комітет по міжнародних звʼязках
• 6. Комітет з медіа



Конференція УТІМ



Конференція УТІМ
820 учасників 



Відзнаки від УТІМ



Телеграм канал



Створюємо інсультну допомогу разом! 


