
 

 

 

 

 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  

«СЕРЦЕВО–СУДИННИЙ РИЗИК  

ПІД КОНТРОЛЕМ» 

Тренінг–програма для провізорів  

 

 

 

 

10 листопада 2010 року 

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  

Національна медична академія післядипломної  

освіти імені П.Л.Шупика 



 

Дата проведення: 10.11.2010 року 

Час: реєстрація з 09:00, початок об 09:30 

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

освіти імені П.Л.Шупика 

 

09.30-09.40 

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» 

- Ветютнева Наталія Олександрівна – доктор фармацевтичних наук, професор, декан медико - 

профілактичного і фармацевтичного факультет Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика, Заслужений фармацевтичний працівник України 

- 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 

 

09.40-10.00 

«Важливість освіти провізорів для здійснення профілактичних програм» 

Ветютнева Наталія Олександрівна – доктор фармацевтичних наук, професор, декан медико-

профілактичного і фармацевтичного факультет Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика, Заслужений фармацевтичний працівник України 

10.00-10.20 

 «Профілактика серцево-судинних захворювань – акцент на антигіпертензивні препарати» 

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 

10.20-10.40 

«7 кроків до здорового серця: модифікація способу життя» 

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

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

Стражеска» НАМН України 

10.40-11.00 

«Гіполіпідемічна терапія: завдання та цілі» 

Назаренко Денис Олександрович - науковий консультант компанії Берлін-Хемі 

11.00-11.30 

«Кардіологічний пацієнт – питання тривалості та якості 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 

11.30-11.50 

«Психосоматичні розлади, тривога, депресія в проекції на серцево-судинний ризик» 

Пономаренко Олександр Віталійович - лікар-невролог вищої категорії (м. Київ) 



 

11.50-12.10 

«Ожиріння і нутрицевтика в кардіологічній практиці» 

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

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

Стражеска» НАМН України 

12.10-12.30 

«Новітні розробки спортивної медицини на захисті здоров’я населення» 

Болотова Оксана Вікторівна - провідний спеціаліст компанії "Інтернешнл Медікл Еквіпмент" 

12.30-12.50 

«Дефіцит естрогенів як додатковий фактор ризику кардіологічних захворювань: можливості 

корекції» 

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  

12.50-13.00 

Вручення сертифікатів. Видача ланч-боксів 


