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КАРТКА ЗАХОДУ 

науково-практична конференція 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Метаболічний майстер-клас 

2. Назва Провайдера (з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських формувань) 

ВГО «Українська діабетологічна асоціація» 

3. Виконавець/виконавці 

заходу 

ВГО «Українська діабетологічна асоціація» 

4. Цільова аудиторія 

(відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Дитячі ендокринологи; ендокринологи; дієтологи; лікарі 

загальної практики - сімейна медицина; кардіологи; 

нефрологи; терапевти; неврологи 
 

 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість 

учасників 

100 – офф-лайн 

7. Організаційний комітет Голова: Маньковський Б. М.; члени: проф. Емець І. М., проф. Кучуєва, к. 

мед. н. Марушко Є. Ю. 
8. Резолюція заходу Цукровий діабет являє собою актуальну медичну та соціальну проблему, 

яка зумовлена великою кількістю хворих, значним ризиком розвитку гострих і 

хронічних ускладнень та підвищенням інвалідності та смертності хворих на діабет. 

Своєчасна діагностика та лікування цукрового діабету потребує значних зусиль 

лікарів різного профілю – сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів, неврологів, 

офтальмологів та інших. 

Проведення мультидисциплінарної конференції сприяє підвищенню рівня обізнаності 

лікарів щодо проблеми цукрового діабету. 

 

Вважаємо за необхідне: 

1. Підвищити активність скринінгу з метою ранньої діагностики 

цукрового діабету 2-го типу. 

2. Ретельно дотримуватись стандартів лікування хворих на цукровий 

діабет 1-го та 2-го типу з метою покращення якості життя хворих та попередження 

ускладнень захворювання. 

3. Забезпечити щорічний огляд хворих на цукровий діабет суміжними 

спеціалістами – офтальмологами, неврологами, кардіологами та іншими лікарями за 

необхідності. 

4. Активніше застосовувати у лікувальній практиці сучасні препарати 

інсуліну та цукрознижуючих препаратів з метою досягнення стійкої компенсації 

цукрового діабету. 

5. Досягати цільових рівнів артеріального тиску, вмісту ліпідів у крові з 

метою попередження розвитку серцево-судинних ускладнень цукрового діабету. 

 

9. Мета заходу Підвищення рівня знань спеціалістів у галузі новітніх 

методів діагностики та лікування цукрового діабету, 
попередження ускладнень цукрового діабету 

10. Форма заходу Офф-лайн  

11. Кількість балів БПР 5 

12. Дата заходу БПР 03.03.2023 

13. Місце проведення заходу 

БПР (повна адреса) 

Офф-лайн – конференц-зал, готель «Русь», Київ, 

вул.  Госпітальна, 12, Київ, 01023, Україна, обладнаний 
укриттям 

 

14. Прізвище, ім’я та по 

батькові доповідачів 

Маньковський Борис Микитович  
Саєнко Яна Андріївна 
Марушко Евген Юрьович 
Лутай  
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Іркін 
  

 

 

15. Резюме доповідачів Борис Маньковський Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 
професор, заслужений діяч науки і техніки Укра- 
їни. Завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика. Працював у провідних університетах світу – Північно-Західному 
університеті (Чикаго, США), Університеті Майамі (США), Національному Інституті цукрового 

діабету (Дюссельдорф, Німеччина). Голова правління Української діабетологічної асоціації. 
Поле наукових інтересів: церебро-васкулярні ускладнення цукрового діабету, діабетична 
нейропатія, серцево-судинні захворювання у хворих на цукровий діабет. Головний 
редактор журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром». 
 
 

 
 
Яна Саєнко Лікар-ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук, провідний 
науковий співробітник відділу кардіоваскулярної діабетології ДУ «НПМЦДКК МОЗ 
України». Є провідним ендокринологом ДУ «НПМЦДКК МОЗ України», ученицею чл.-кор. 
Національної Академії Медичних Наук України, професора Бориса Микитовича 
Маньковського. Є професійним та чуйним лікарем, з індивідуальним підходом до кожного 

пацієнта. Яна Андріївна є членом Української діабетологічної асоціації, лектором 
міжнародного освітнього проєкту "Академія діабету: Діабет від А до Я", великої кількості 
ендокринологічних конференцій, форумів та майстер-класів, на яких представляє 
найсучасніші доказові підходи в лікуванні ендокринологічних захворювань. Проходила 
стажування у Хельсінки (Фінляндія), Тель-Авів (Ізраїль).  
Сферою медичних інтересів є розвиток кардіометаболічної медицини в Україні та 
профілактика кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом. Є 

співавтором дослідження світового рівня, присвяченому вивченню генетичних маркерів 
розвитку ускладнень цукрового діабету 1 та 2 типів спільно із провідними центрами 
Фінляндії та Швеції.  
 
 
 
Евген Марушко Завідувач відділення кардіометаболічних захворювань, Науково-

практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Старший 
науковий співробітник відділу кардіоваскулярної діабетології, інтервенційний кардіолог, 
кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Є активним науковцем, учасником та 
спікером конференцій не лише в Україні, але й поза межами. Володіє ультразвуковою 
діагностикою судин та серця, інтервенційними методами реваскуляризації судин серця. 
Провідний спеціаліст ДУ «НПМЦ ДКК МОЗ України» із імплантації оклюдерів вушка лівого 
передсердя. Проходив міжнародні стажування у Швеції, Швейцарії, Німеччині. 

 
Лутай Ярослав Михайлович, д.мед.н., провідный науковий співробітник відділу реанімації 
та інтенсивної терапії ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска» НАМН України 
 
Іркін Олег Ігорович, д. мед. н., провідный науковий співробітник відділу реанімації та 
інтенсивної терапії ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска» НАМН України 

 
 

 

16. Програма заходу БПР  

 
03.03.2023 П’ятниця  
11:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава 
12:00 Відкриття 
12:00–12:30 Борис Маньковський 
12:30–13:30  
Борис Маньковський Метаболичний синдром та нові перспективи його 
корекції 
13:30–14:30  
Яна Саєнко Чи можемо ми попередити розвиток серцево-судинних 
ускладнень при цукровому діабеті 2-го типу: сучасний погляд на потенціал 
іНЗКТГ-2 
14:30–15:30  
Євген Марушко 
Сучасні підходи до ведення пацієнтів з серцево-судинною патологією та 
цукровим діабетом 2-го типу: дані, які має використовувати сучасний 
практикуючий лікар 
нові дані. Як це може вплинути на прийняття рішень практичними 
спеціалістами? 
15:30–16:00 Перерва на каву 
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16:00–18:00  
Ярослав Лутай, Олег Іркін 
Панельна дискусія «МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» 
- Наик̆ращі клінічні практики визначення показань та лікування в рамках 
різних досліджень  
- Рутинна практика та наукові дослідження  
- Індивідуалізовані режими лікування  
 
18:00–18:30 Відповіді на запитання. Тестування 
Закриття першого дня конференції 
 

 

 

 

 

 

 

17. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до 

моменту реєстрації на 

даний захід (за потреби) 

 

18. Код заходу БПР 

(Реєстраційний номер заходу 

БПР вноситься після 

присвоєння 

Адміністратором) 

 

 


