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освіти імені П.Л.Шупика 



 

Кафедра діабетології 

 

Дата проведення: 09.11.2010 року 

Час: реєстрація з 08:00, початок об 09:00 

Місце проведення: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л.Шупика 

 

09.00-09.20 

Офіційне відкриття наукової-програми  
Вороненко Юрій Васильович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, 

ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Гойда Ніна Григорівна - доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, 

проректор з клінічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика, шеф-редактор журналу «Мистецтво лікування» 

Маньковський Борис Микитович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика 

Барна Ольга Миколаївна - доктор медичних наук, професор кафедри діабетології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Голова правління Всеукраїнської 

асоціації превентивної та антиейджинг медицини 

 

Перше засідання 

09.20–09.40 

«Державні програми в сфері охорони здоров’я» 

Гойда Ніна Григорівна - доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, 

проректор з клінічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика, шеф-редактор журналу «Мистецтво лікування» 

09.40–10.00 

«Кардіометаболічний ризик як мультидисциплінарна проблема» 

Маньковський Борис Микитович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика 

10.00–10.30 

«Основні фактори серцево-судинного ризику та можливості їхнього контролю» 

Ягенський Андрій Володимирович - доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Волинська філія 

10.30–10.55 

«Комплексна оцінка ризику: шкала SCORE в Україні» 

Горбась Ірина Михайлівна - доктор медичних наук, професор, завідувач відділу популяційних 

досліджень Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. 

Стражеска» НАМН України 



 

Кафедра діабетології 

10.55-11.15 

«Всеукраїнський проект "Серцево-судинний ризик під контролем": українські реалії 

профілактики» 

Барна Ольга Миколаївна - доктор медичних наук, професор кафедри діабетології Національної 

медичної академії  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Голова правління Всеукраїнської 

асоціації превентивної та антиейджинг медицини 

11.15-11.35 

«Сучасні стратегії досягнення цільових рівнів артеріального тиску» 

Ягенський Андрій Володимирович - доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

11.35-11.55 

 «Енцефалопатія у гіпертоніка. Чи варто звертати увагу?»  

Мурашко Наталія Костянтинівна - доктор медичних наук, професор кафедри неврології та 

рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

11.55-12.15 

 «Гіполіпідемічна терапія в превентивній практиці» 

Несукай Олена Геннадіївна - доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології Національного наукового центру 

«Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України 

12.15-12.35 

«Корекція дисліпідемій при цукровому діабеті другого типу» 

Маньковський Борис Микитович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика 

12.35-12.55 

«Значення гендерних підходів у профілактичних кардіопрограмах» 

Єфіменко Ольга Олексіївна - кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» АМН України." 

 

12.55-13.30 

Кава – Брейк 
 

Друге засідання 

13.30-13.50 

 «Пацієнт з ішемічною хворобою серця - як збільшити тривалість життя»  

Ягенський Андрій Володимирович - доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

13.50-14.10 

 «Пацієнт з ішемічною хворобою серця - як покращити якість життя»  

Барна Ольга Миколаївна - доктор медичних наук, професор кафедри діабетології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Голова правління Всеукраїнської 

асоціації превентивної та антиейджинг медицини 
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14.10-14.25 

«Стандартизація вимірювання артеріального тиску: від теорії до практики» 

Кордонець Наталія Василівна -  провідний спеціаліст зі стандартизації вимірювання компанії 

"Інтернешнл Медікл Еквіпмент" 

14.25-14.45 

 «Корекції тривожних  та депресивних розладів у кардіологічній практиці» 

Сова Сергій Геннадійович - доцент кафедри професійних захворювань Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук 

14.45-15.05 

 «Нові діагностичні підходи у прогнозуванні перебігу артеріальної гіпертензії» 

Барна Ольга Миколаївна - доктор медичних наук, професор кафедри діабетології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Голова правління Всеукраїнської 

асоціації превентивної та антиейджинг медицини 

15.05-15.25 

«Дієтотерапія і контроль ваги - що повинен знати пацієнт?» 

Горбась Ірина Михайлівна - доктор медичних наук, професор, завідувач відділу популяційних 

досліджень Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. 

Стражеска» НАМН України 

15.25-15.40 

«Новаційні форми післядипломної освіти лікарів: від дистанційного навчання до 

міжнародних освітніх курсів» 
Бакуменко Марина Анатоліївна (м. Київ) 

 

15.40 

Видача сертифікатів 
 

Лише для учасників наукової програми! 

1. Практикум із визначення серцево-судинного ризику 

2. Можливість визначити власний серцево-судинний ризик на найближчі 10 років 

3. Добірка необхідних матеріалів для подальшої роботи з пацієнтами 

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРО УЧАСТЬ У ТРЕНІНГ 

ПРОГРАМІ, СЕРТИФІКАТ ДІЙСНОГО ЧЛЕНА АСОЦІАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТА 

АНТИЕЙДЖИНГ МЕДИЦИНИ, СЕРТИФІКАТ ЛІКАРЯ-ЕКСПЕРТА СЕРЦЕВО–СУДИННОГО 

РИЗИКУ 

 


