
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Spina Bifida - гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки 
СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ 

 

Спіна біфіда або розщілина хребта і пов‘язана з нею гідроцефалія - вроджена вада розвитку, якій можна 
запобігти. Такі пацієнти мають унікальні потреби протягом усього життя, з народження потребують 
медичної опіки, відданого піклування батьків і віри суспільства у їхні можливості. Частота спіна біфіда 
(СБ) і смертність дітей із СБ в Україні є найвищою у Європі. Світовий досвід переконує, що кількість СБ 
можна зменшити на понад 50% завдяки фортифікації (збагаченню) борошна фолієвою кислотою. 
 

Дотримуючись принципу життєстверджуючого гуманізму, що «дитина з інвалідністю - це насамперед 
особистість, яка заслуговує на активне соціальне життя, а уже потім - пацієнт лікарні!», громадська 
організація «Об’єднання батьків дітей із розщілиною хребта і гідроцефалією «Сяйво духу», міжнародний 
благодійний фонд «ОМНІ-мережа для дітей» та провідні лікарі України об’єднали свої зусилля. З метою 
покращення медичного нагляду дітей і дорослих зі СБ- гідроцефалією, підтримки здоров’я на належному 
рівні впродовж життя, соціальної інтеграції та реабілітації, підвищення ефективності профілактики 
підготовлено серію вебінарів. Запрошуємо Вас до участі у наших вебінарах. 
 

Створена «Українська Ініціатива Спіна Біфіда - Гідроцефалія» (УІСБГ) для підвищення ефективності 
опіки і профілактики. Учасники вебінарів можуть приєднатися до УІСБГ (e-mail: 
syayvodukhu@gmail.com). 
 
ДЛЯ КОГО 
Для батьків дітей зі СБ-Г, осіб зі СБ-Г; лікарів первинної медичної ланки; педагогів; соціальних 
працівників; психологів; фахівців будинків дитини; центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 
центрів соціальної реабілітації; усіх, хто зацікавлений у покращенні опіки і профілактики. 
 
КОЛИ 
Вебінари відбуватимуться щосереди з 17 березня до 19 травня 2021 року на платформі Zoom. Початок о 
19:00 год. Тривалість орієнтовно 1,5-2 години в залежності від кількості запитань від учасників.  
 
Для реєстрації на шостий вебінар «Нейрогенна дисфункція кишечника», який відбудеться 21 квітня 
2021 року в 19.00, будь ласка, перейдіть за лінком https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-
mvrTMjGNAP3pXUaU5KR0JyJS3iwuxL. Після реєстрації, Ви отримаєте лист із адресою підключення до 
вебінару. Сертифікати участі будуть вислані на електронну пошту учасників, що зареєструвались і взяли 
участь у вебінарі. Відеозаписи вебінарів будуть розміщені на сайтах «Курси і вебінари Clinical Eye 
Openers» (http://webinars.medword.net/) та ГО «Сяйво духу» (http://www.syayvodukhu.info/). 
 
З повагою, 
 

Мар’яна Кошманюк, 
голова ГО "Об’єднання батьків дітей з 
розщілиною хребта і гідроцефалією 
"Сяйво духу" 
 

Володимир Вертелецький, M.D., 
член-кореспондент Національної Академії наук України 
та Академії медицини Аргентини; почесний професор 
Львівського національного медичного університету та 
Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія»; директор програм розвитку дітей та 
запобігання вродженим вадам і голова правління МБФ 
«ОМНІ-мережа для дітей» 
 

  

Міжнародний благодійний фонд «ОМНІ-мережа для дітей» 
http://ukraineomni.org/ 

 

Громадська організація «Об’єднання батьків дітей з розщілиною 
хребта і гідроцефалією «Сяйво духу» 

http://www.syayvodukhu.info/ 
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Теми вебінарів 
 

1. Пренатальні перспективи – відбувся 17 березня 2021 р. 
Переглянути запис:  
http://webinars.medword.net/courses/ntd1/ (з отриманням сертифікату);  
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/серія-вебінарів  
Доповідач: Юрій Миколайович Мельник – кандидат медичних  наук, лікар акушер-гінеколог, спеціаліст 
з  пренатальної діагностики, експерт Департаменту охорони здоров’я за напрямком «Акушерство і 
гінекологія. Пренатальна діагностика», завідувач відділення пренатальної діагностики Київського 
міського центру репродукції і пренатальної медицини (м. Київ). 
2. Нейрохірургічна допомога: Спіна Біфіда – відбувся 24 березня 2021 р.   
Переглянути запис:  
http://webinars.medword.net/courses/ntd2/ (з отриманням сертифікату);  
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/серія-вебінарів  
Доповідач: Михайло Іванович Ловга –  завідувач відділення нейрохірургії КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» (м. Луцьк), член міжнародної 
та української асоціацій дитячих нейрохірургів, лікар-нейрохірург дитячий. 
3. Нейрохірургічна допомога: Гідроцефалія – відбувся 31 березня 2021 р.  
Переглянути запис:  
http://webinars.medword.net/courses/ntd3/ (з отриманням сертифікату);  
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/серія-вебінарів 
Доповідач: Михайло Іванович Ловга – завідувач відділення нейрохірургії КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» (м. Луцьк), член міжнародної 
та української асоціацій дитячих нейрохірургів, лікар-нейрохірург дитячий. 

4. Мультидисциплінарна опіка і попередження вторинних ускладнень – відбувся 7 квітня 2021 р.  
Переглянути запис:  
http://webinars.medword.net/courses/ntd4/ (з отриманням сертифікату);  
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/серія-вебінарів 
Доповідач: Оксана Романівна Боярчук – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих 
хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім 
І.Я.Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль). 

5. Нейрогенний сечовий міхур – відбувся 14 квітня 2021 р.  
Переглянути запис:  
http://webinars.medword.net/courses/ntd5/ (з отриманням сертифікату);  
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/серія-вебінарів 
Доповідач: В’ячеслав Валерійович Дидюк – дитячий лікар-хірург КП «Волинське обласне територіальне 
медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» (м. Луцьк), член асоціації дитячих хірургів 
Франції.  

6. Нейрогенна дисфункція кишечника – 21 квітня 2021 р., 19:00.  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-mvrTMjGNAP3pXUaU5KR0JyJS3iwuxL  
Доповідач: Катерина Теодозіївна Глушко – кандидат медичних наук, асистент 
кафедри педiатрiї №2 ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім 
І.Я.Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль), лікар-гастроентеролог дитячий. 

7. Профілактика ортопедичних ускладнень – 28 квітня 2021 р., 19:00.  
Доповідач: Віталій Володимирович Одарчук – дитячий ортопед-травматолог Хмельницької міської 
дитячої лікарні (м. Хмельницький).                  

8. Активна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю – – 5 травня 2021 р., 19:00.  

Наступний 

http://webinars.medword.net/courses/ntd1/
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://webinars.medword.net/courses/ntd2/
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://webinars.medword.net/courses/ntd3/
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://webinars.medword.net/courses/ntd4/
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://webinars.medword.net/courses/ntd5/
https://sites.google.com/view/lights-of-spirit/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-mvrTMjGNAP3pXUaU5KR0JyJS3iwuxL


Доповідач: Віталій Володимирович Пчолкін – Голова ГО «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю 
«Група активної реабілітації», організатор та інструктор таборів активної реабілітації, автор 
проєкту ІнваФішки  (м. Київ).   

9. Соціальна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю – 12 травня 2021 р., 19:00.  
Доповідач: Лариса Анатоліївна Татарінова – заступник директора, начальник відділу центру 
соціальних служб Солом’янського району м. Києва, майстер соціальної роботи, член правління ГО «Ліга 
соціальних працівників м. Києва».  

10. Профілактика вад невральної трубки – 19 травня 2021 р., 19:00.   
Доповідач: проф. Володимир Євгенович Вертелецький – іноземний член-кореспондент НАН України та 
Академії медицини Аргентини, почесний професор НаУКМА та Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, голова правління МБФ «ОМНІ- мережа для дітей». 

 


