
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7) 

 
Н а п р я м :  « Т е р а п і я ,  к а р д і о л о г і я ,  н е в р о л о г і я ,   

г а с т р о е н т е р о л о г і я ,  е н д о к р и н о л о г і я ,   

г е м а т о л о г і я  т а  т р а н с ф у з і о л о г і я ,   

ф а р м а к о л о г і я »  

 

Науково-практична конференція 

 «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» 

 

Дата та час проведення: 27 квітня 2018 року, 10.00-16.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 11 

Організатор: 
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами 

 

ПРОГРАМА* 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

      Президія: 

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Ященко Ю.Б. 

 

Вітальне слово директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної 

та клінічної медицини» Державного управління справами   (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) чл.-кор. НАМН 

України Дячука Д.Д. 

 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Медико-соціальні проблеми неінфекційних захворювань в Україні і в світі, організаційно-методичні 

аспекти профілактики і лікування 

Модератори: 

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Ященко Ю.Б., Грузєва Т.С. 

 

Епідеміологічні особливості поширеності неінфекційних захворювань в Україні і в світі. Сучасні 

стратегії боротьби 

Дячук Д.Д., Грузєва Т.С., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Організаційно-правові аспекти профілактики неінфекційних захворювань в Україні в контексті 

євроінтеграційних процесів 

Гревцова Р.Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

Обгрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань та 

формування здорового способу життя 

Грузєва Т.С., Галієнко Л.І., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

Досвід впровадження планування профілактичних втручань в практику багатопрофільного закладу 

охорони здоровʾя  

Гандзюк В.А., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Стресостійкість і модифіковані фактори серцево-судинного ризику в учасників бойових дій 

Корнацький В.М., Дорохіна А.М., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН 

України, м. Київ 

Поширеність тютюнокуріння у військовослужбовців на сучасному етапі 

Мороз Г.З., Ткачук І.М., Міхріна М.І., Українська військово-медична академія, м. Київ 

 

Сучасні стратегії боротьби зі шкідливим вживанням алкоголю як чинником ризику неінфекційних 

захворювань 



Грузєва Т.С., Зюков О.Л., Замкевич В.Б., НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Клінічні  та медико-соціальні аспекти удосконалення вторинної профілактики актинічного кератозу 

Ошивалова О.О., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Роль і місце моніторингу та оцінювання при удосконаленні системи профілактичних медичних оглядів 

дорослого населення  

Кондратюк Н.Ю., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Поширеність ожиріння серед школярів та ризики розвитку захворювань, асоційованих з надлишковою 

масою тіла (на прикладі прикріпленого до закладу охорони здоров’я контингенту) 

Заболотна І.Е., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Обговорення доповідей 

ПЕРЕРВА 

(12.10-13.00) 

 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Хвороби системи кровообігу та супутня патологія. 

Диференційована фармакотерапія з позицій доказової медицини 

Модератори: 

Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Ященко Ю.Б. 

 

Формування і науковий супровід реєстру пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда: 

локальний та світовий досвід 

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сопко О.О., Сімак І.М., ДНУ «НПЦ ПКМ» 

ДУС, м. Київ 

Фармакогенетичний підхід до лікування артеріальної гіпертензії  

Пелецька О.В., Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, м. Харків 

Оцінка досягнення цільового рівня артеріального тиску за результатами моніторингу пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією на етапі спеціалізованої допомоги  

Гідзинська І.М., Безпрозванна В.М., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Хронічна хвороба нирок та екологія 

Бевзенко Т.Б., НМАПО  імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Розробка та запровадження комплексної навчальної програми з профілактичного консультування та 

моніторингу для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою «Профілактика серцево-

судинних захворювань та здоровий спосіб життя» 

Ласиця Т.С., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Реперфузійна терапія при інфаркті міокарда: вплив на толерантність до фізичного навантаження у 

пацієнтів молодого віку 

Андрєєв Є.В., Макуха Ю.М., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, ДНУ «НПЦ 

ПКМ» ДУС, м. Київ 

Тривожно-депресивні розлади після інсульту: діагностика та оптимізація лікування 

Коваленко О.Є., НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Дослідження ЕЕГ-предикторів нейромедіаторної та нейрогліальної активності у пацієнтів з хронічною 

ішемією мозку  

Черній Т.В., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Клінічні особливості гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку 

Литвин О.В., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Предиктори виникнення геморагічних ускладнень при гострому коронарному синдромі 

Міщенюк О.Ю., Беньковська Л.К., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Удосконалення алгоритму догоспітального ведення пацієнтів похилого та старечого віку з гострим 

коронарним синдромом 

Сімак І.М., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Оцінка розповсюдженості та прогностичне  значення порушення функції нирок у пацієнтів з гострим 

коронарним синдромом 

Сопко О.О., ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ 

Обговорення доповідей 

Прийняття резолюції та закриття конференції 

 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 
*У програмі можливі зміни та доповнення 


