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Керестей Вадим Володимирович

Завідувач відділенням реабілітації.
Реабілітолог, фізіотерапевт.

Ступінь: Кандидат наук.

Професійний досвід: 14 років. 
Мови: Російська, Українська, Англійська.

Лікувальна фізкультура та реабілітація після травм і захворювань нервової системи.
Фізіотерапія та реабілітація після травм і захворювань ОРА.
Фізіотерапія та реабілітація хворих із множинними порушеннями в умовах інтенсивної терапії.
Фізіотерапія при вертеброгенних синдромах і після хірургічних втручань.
Фізіотерапія та реабілітація хворих на Covid-19 (інтенсивна терапія, стаціонар, постковид-дистанційний період).

 Професійні навички:

Львівський державний університет фізичної культури і спорту. Факультет фізична реабілітація – спеціаліст. м. Львів, 2002-2006
рр.
Національний університет фізичного виховання і спорту України – кафедра фізичної терапії/ерготерапії, аспірантура
-докторантура – Кандидат наук, 2015-2019 рр.
Сертифікований ПНФ спеціаліст. Навчався на базі польського реабілітаційного центру «Reha +» м. Краків, Польша з 08.01.19 по
10.02.19 Отримав кваліфікацію ПНФ –спеціаліст Internationai.PNF Association, 2019-2019 рр.
Сертифікований спеціаліст по вестибулярній реабілітації. Навчався на базі чеської багатопрофільної лікарні "Motul" м. Прага,
Чехія. Отримав сертифікацію по вестибулярній реабілітації від Департаменту Реабілітації і Спортивної Медицини Медичного
Факультету Карлового Університету, 2019-2020 рр.
Брав участь та навчався у спільному Україно-Американському проекті «TEAM-Україна. Покращення реабілітаційних послуг у
системі охорони здоровя. Нейрореабілітація». Навчався та переймав досвід від фізичних терапевтів військового медичного
госпіталю «Rancho Los Amigos» , California USA , які проводили навчання для лікарів та фізичних терапевтів, що працюють з
неврологічними пацієнтами. 
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Фізичний терапевт. Приватна практика, м. Хуст, 2008 -2011.
Фізичній терапевт. Обласний центр комплексної реабілітації дітей-інвалідів, м. Тячів, 2008 - 2011.
Масажист.  Готельний комплекс «Bergspitze», м. Грац, Австрія, 2011 -2012.
Фізичний терапевт.  Клініка сімейної медицини «Здравиця», м. Київ, 2012 -2014.
Фізичний терапевт. Інсультний центр Лікарня «МЕДБУД», м. Київ, 2012 - 2017.
Фізичний терапевт. Київська міська клінічна лікарня № 8 Відділення нейрореабілітації м. Київ, 2017- 2020.
Фізичний терапевт. МЦ "Добробут". Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, 2018 - 2021.
Інструктор – викладач – Навчально-тренінговий центр МЦ "Добробут", 2019- 2021.
Викладач - Академія "Інелді"  (Фізична терапія та реабілітація при травмах та захворюваннях центральної нервової системи),
2019 - 2021.
Старший фізичний терапевт. Ковід – госпіталь МЦ "Добробут". Відділення реанімації, стаціонар, 2020 – 2021.
Консультант реабілітаційної служби відділення анестезіології та інтенсивної терапії Інститута Нейрохірургії  ім. А.П.
Ромоданова, 2019 - теперешній час.
Доцент Київський університет ім.Б. Грінченка. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології м. Київ, 2020 – теперешній час
Керівник реабілітаційного напрямку , мережа медичних центрів "АДОНІС", 2021 – теперешній час.
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