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ВСЕУКРАЇНСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ» 
Наукова частина 

 
 

Дата проведення: 15.04.2010 року 
Час: реєстрація з 9:00, початок о 10:00 
Місце проведення: Житомирський інститут медсестринства (10002, Житомир, вул. В.Бердичівська, 
46/15, 3-й поверх головного корпусу, конференц-зал) 
 

 

10.00-10.15 

Офіційне відкриття наукової-програми  

(урочисте привітання учасників конференції: Толстанов О.К. – начальник Управління охорони 
здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації; Климчук Л.Ф. – головний терапевт 
Управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації; Сарно О.М. – 
Начальник управління сім’ї молоді та спорту житомирської міської ради Барна О.М. – Голова 
правління Всеукраїнської асоціації превентивної та антиейджинг медицини) 

 

10.15-10.45 

Вільнюський кардіохірургічний центр (Литва), досвід та тенденції. 

Міндауглас Побединскас, Рената Гритене – Представники клініки в м. Києві 

 

10.45-11.05 

Серцево-судинний ризик як медико-соціальна проблема 

Барна Ольга Миколаївна, доктор медичних наук, професор кафедри діабетології Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Голова правління Всеукраїнської асоціації 
превентивної та антиейджинг медицини 

 

11.05-11.35 

Корекція факторів серцево-судинного ризику як основна стратегія первинної профілактики 

Ягенський Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

 

11.35-12.05 

Вторинна профілактика в кардіології: можливості і практика 

Катеренчук Іван Петрович, Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної 
терапії вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна 
академія», член Європейської асоціації кардіологів 
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12.05-12.35 

Шкала SCORE в Україні. Перші підсумки Всеукраїнського проекту для лікарів «Серцево-
судинний ризик під контролем» 

Горбась Ірина Михайлівна, доктор медичних наук, завідувач відділу популяційних досліджень 
Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України 

 

12.35-13.10 - Кава-брейк 

 

13.10-13.25 

Стандартизація вимірювань артеріального тиску: від теорії до практики 

Купрійонок Павло Олексійович, (м.Київ) 

 

13.25-13.40 

Лабораторний моніторинг факторів серцево-судинного ризику 

Доповідача буде оголошено, (м.Київ) 

 

13.40-14.10 

Доповіді терапевтичного товариства 

Біляс Алла Петрівна – обласний позаштатний нефролог 

 

Лише для учасників наукової програми! 
1. Практикум з визначення серцево-судинного ризику 
2. Можливість визначити серцево-судинний ризик на найближчі 10 років 
3. Добірка необхідних матеріалів для подальшої роботи з пацієнтами 
 
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ 
 
ІІ Етап – Всеукраїнської соціальної програми «Здорове серце»  
16 квітня 2010 р. о 13:00 в Інституті медсестринства – науково-профілактичні заходи для 
пацієнтів з вимірюванням факторів Серцево-судинного ризику. 
 
ІІІ Етап – Всеукраїнської соціальної програми «Здорове серце» 
19 квітня по 19 травня 2010 робота профілактичного кабінету для визначення факторів 
Серцево-судинного ризику на базі кабінету медичної лабораторії «Діла», м. Житомир, вул. 
В.Бердичівська, 32 для населення. 


