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ЛЕГКИЙ СТАРТ УПЕВНЕНИХ ІДЕЙ: 

ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА 

«ШКОЛА ПРЕВЕНТИВНОЇ ТА АНТИЕЙДЖИНГ МЕДИЦИНИ»

Стартувала I Національна тренінг-про-

грама «Школа превентивної та анти-

ейджинг медицини», перший захід 

якої відбувся в найбільшому виставковому 

центрі міста Києва. Для організатора фо-

руму – Асоціації превентивної та антиейд-

жинг медицини – 3 березня 2010 року стало 

знаковою датою. Ця освітня подія була ор-

ганізована в рамках програми Міжнарод-

ного форуму здоров’я, краси та довголіт-

тя «Здоров’я нації» за підтримки Академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Захід зібрав понад 200 слухачів з різних 

регіонів України. На тренінг-програму від-

гукнулися найактивніші лікарі-практики з 

Вінницької, Запорізької, Дніпропетровської, 

Луганської, Тернопільської, Івано-Фран-

ківської областей та міста Києва. 

Освітній проект охопив такі актуальні 

питання медицини антистаріння, як подов-

ження життя, проблеми серцево-судинних 

захворювань та їх профілактика. Програма 

складалася із трьох частин: «Серцево-су-

динний ризик під контролем», «Загальні 

питання медицини антистаріння» та «Спе-

ціальні питання антиейджингу». Ідея цього 

тренінгу полягає у засвоєнні українськими 

лікарями різних спеціальностей понят тя 

«медицина антистаріння», а також у здо-

бутті ними нових навичок для подальшої 

роботи з пацієнтами. 

Зі своїми доповідями виступили спеціаліс-

ти – кардіологи, терапевти, психіатри, аку-

шер-гінекологи, ендокринологи і фахівці з ес-

тетичної медицини, які представили найбільші 

регіони України. Родзинкою тренінг-програми 

стала надана учасникам можливість виміря-

ти – просто під час захопливого та пізнаваль-

ного обговорення – свій індекс маси тіла, ар-

теріальний тиск і здати кров на ліпідний аналіз. 

Таким чином, кожний лікар-учасник мав змогу 

отримати матеріал для визначення рівнів хо-

лестерину та глюкози в крові, а також оцінити 

свій індивідуальний серцево-судинний ризик. 

Практикум з визначення власного серцево-

судинного ризику зібрав багато охочих.

Не існує, мабуть, людини, яка б не хотіла 

бути здоровою. У доповідях йшлося про до-

тримання простих правил – про те, як важли-

во вести здоровий спосіб життя, враховувати 

корисні поради й уникати серйозних проблем 

зі здоров'ям, різних захворювань, таким чи-

ном подовжуючи собі життя на кілька років.

Про несприятливі фактори серцево-су-

динного ризику, які найперше впливають 

на здоров’я, і їх корекцію доповів доктор 

медичних наук, професор кафедри сімей-

ної медицини Львівського національного 

медичного університету імені Данила Гали-

цького Андрій Володимирович Ягенський. 

Який саме чинник призводить до покра-

щення чи погіршення ситуації? Немедика-

ментозна корекція факторів ризику полягає, 

насамперед, у відмові від поганих звичок 

(тютюнопаління), зниженні рівня холесте-

рину в крові (шляхом дотримання дієти) та 

загального артеріального тиску, а також у 

відмові від малорухливого способу життя. 

Звичайно, це не виключає лікування та, за 

потреби,  хірургічного втручання, але понад 

50% заходів усе ж таки мають профілактич-

ний характер. Дуже рідко пацієнт має один 

фактор ризику, найчастіше йдеться про їх 

систематичне поєднання. Важливим момен-

том є оцінка факторів ризику в комплексі. 

Про те, що полегшує визначення серце-

во-судинного ризику пацієнта, докладніше 

поінформувала учасників доктор медичних 

наук, завідувач відділу популяційних до-

сліджень Національного наукового цент-

ру «Інститут кардіології імені академіка 

М.Д. Стражеска» АМН України Ірина Ми-

хайлівна Горбась, яка розповіла про шкалу 

SCORE в Україні. Ця шкала була запропоно-

вана експертною системною групою Євро-

пейського товариства у 2003 році для сис-

темної оцінки коронарного ризику. Шкалу 

розроблено на підставі тривалих проспек-

тивних досліджень, які проводилися у 13 

європейських країнах. Проте, зважаючи на 

різні соціальний та екологічний рівні жит-

тя у різних частинах світу, застосовуються 

дві шкали: для країн із високим і низьким 

рівнем смертності. Шкала побудована як 

система квадратів, що використовує прин-

цип світлофора. Зелений – низький рівень 

ризику (>1%), жовтий – ризик помірний 

(2–4%), червоний – високий ризик (<5%). 

Шкала SCORE включає 5 факторів ризику: 

стать, вік (40–60 років), статус щодо тютю-

нопаління, систолічний артеріальний тиск 

і рівень холестерину в крові. Застосування 

цього методу визначення серцево-судин-

ного ризику має на меті залучити більше 

лікарів України й інших країн.

Перше засідання «Серцево-судинний ри-

зик під контролем» відзначилося незвичним 

діалогом між кандидатом медичних наук, 

Заслуженим лікарем України, заступником 

керівника Державного управління справами 

Ростиславом Любомировичем Валіхновсь-

ким і доктором медичних наук, професором, 

провідним консультантом клініки «Євро-

лаб», головою Всеукраїнської асоціації пре-

вентивної та антиейджинг медицини Оль-

гою Миколаївною Барною. У політичному і 

медичному діалозі вони представили теми: 

«Серцево-судинний ризик: політичне та 

економічне знання» та «Серцево-судинний 

ризик: медичне та соціальне значення». На 

офіційному відкритті першого засідання ма-

гістр медицини, дійсний член Всеукраїнської 

асоціації превентивної та антиейджинг ме-

дицини Вікторія Юріївна Сакалош  предста-

вила перші підсумки Всеукраїнського проек-

ту для лікарів «Серцево-судинний ризик під 

контролем». Керівник відділу наукового роз-

витку ТОВ «Інтернешнл Медікл Еквіпмент» 

(ексклюзивного представника OMRON в Ук-

раїні) Павло Олексійович Купрієнок доповів 

про домашній контроль параметрів «якості 

життя» за допомогою приладаів OMRON. 

Голова Всеукраїнської асоціації превен-

тивної та антиейджинг медицини Ольга 

Миколаївна Барна розпочала другу частину 

тренінгу «Загальні питання медицини ан-

тистаріння» темою «Антиейджинг – нова 

філософія медицини». Кандидат медич-

них наук, провідний науковий співробіт-

ник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології» АМН України Ольга Олексіївна 

Єфіменко продовжила розмову доповіддю 

«Антивікові аспекти використання жіночих 

статевих гормонів». Головний лікар клініки 
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«Візит-косметік» Володимир Петрович Пірус 

розповів про найголовніші і дуже важливі 

стратегії в пластичній хірургії. Кандидат ме-

дичних наук, доцент Національного медич-

ного університету імені О.О. Богомольця, 

відповідальний редактор журналу «Medix. 

Anti-Аging» Ольга Леонідівна Маньковська 

завершила другу частину тренінг-програми 

лекцією на тему «Профілактичні програми з 

серцево-судинного ризику у жінок».

Доктор медичних наук, професор, завіду-

вач відділення ревматології, нефрології і внут-

рішньої патології Клінічної лікарні «Феофанія» 

Державного управління справами, головний 

терапевт Управління охорони здоров’я і ме-

дичного забезпечення Державного управління 

справами Ірина Юріївна Головач розпочала 

третє і останнє засідання «Спеціальні питання 

антиейджингу» доповіддю «Можливості про-

філактики та лікування остеопорозу у віковому 

аспекті». Доктор медичних наук, професор 

кафедри психології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, завідувач 

відділення пограничних станів та психоте-

рапії Українського національно-дослідного 

інституту соціальної і судової психіатрії та 

наркології МОЗ України, психіатр, психоте-

рапевт, клінічний психолог Олег Созонтович 

Чабан поінформував учасників щодо про-

філактики когнітивного старіння. Тривожним 
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та депресивним розладам у ракурсі меди-

цини антистаріння була присвячена лекція 

доктора медичних наук, професора кафедри 

психології та педагогіки Національного ме-

дичного університету імені О.О. Богомольця 

Олени Олександрівни Хаустової. Завершувала 

тренінг-програму лекція «Сучасні підходи до 

лікування ожиріння», представлена кандида-

том медичних наук, старшим науковим спів-

робітником Юлією Валеріївною Булдигіною.

Учасники заходу отримали достатньо 

фактів, аби зробити висновок: здоров’я – це 

наше майбутнє, і щоб його зберегти і знизити 

кількість захворювань, підвищити загальний 

рівень оздоровлення населення, усі вікові та 

соціальні групи мають дотримуватися прос-

тих правил формування здорового способу 

життя й уникати основних факторів ризику. 

На завершення тренінгу усі слухачі отри-

мали сертифікат дійсного члена Асоціації 

превентивної та антиейджинг медицини та 

диплом учасника курсу.

На цьому тренінг-програма, модерато-

ром якої є Асоціація превентивної та ан-

тиейджинг медицини, не зупиняється, а 

продовжить свій поступ у найбільших об-

ласних центрах, залучаючи до співпраці 

дедалі більше лікарів.

Матеріал підготувала Сніжана Сенатос 

Єфіменко О.О.

Хаустова О.О.
Головач І.Ю.

Сакалош В.Ю.

Чабан О.С.
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