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Дати проведення конференції: 30-31.03.2015 р. 
Місце проведення конференції: 

 
30 березня 2015 р. 
Конференц-зал Президент готелю, 12, 
вул. Госпітальна, Київ, 01023, Україна. 
31 березня 2015 р. 
НСК «Олімпійський» 
вул. Велика Васильківська 55, Київ, Україна 

Дати та час реєстрації: 09:00-09:30 30-31.03.2015 р.  
Відповідальний представник 
оргкомітету: 

Д-р Наталія Король 

Контакти: kna@euro.who.int
 

 
День перший 

 
30 березня 2015 р. 
 
Місце проведення:  
Конференц-зал Президент готелю, 12, вул. Госпітальна, Київ, 01023, Україна. 
 
09:00–9:30 Реєстрація 
 
09:30–10:00 Відкриття конференції 
 
Вступне слово, вітання від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України 
 
Вступне слово, вітання від Міністерства освіти і науки (МОН) України 
 
Вступне слово, вітання від Швейцарського агентства з питань розвитку та співробітництва 
(ШАРС) 
 
Вступне слово, вітання від Національної академії медичних наук (НАМН) України 
 
Вступне слово, вітання від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Бюро ВООЗ 
в Україні 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Стратегічні напрями профілактики і контролю неінфекційних захворювань (НІЗ) 
 
Модератори: О. М. Квіташвілі, А. М. Сердюк, О. П. Гульчій  
 

10:00-10:15 Державна політика у сфері 
профілактики НІЗ 

А.В. Терещенко, заступник Міністра – 
керівник апарату; 
І. Б. Перегінець, заступник Міністра, 
МОЗ України  

10:15-10:30 Національна стратегія боротьби з НІЗ 
у глобальному контексті: 
міжсекторальний підхід і роль 
наукових досліджень 

А. М. Сердюк, акад. НАМН України, 
д. мед. н., проф., президент НАМН 
України;  
О. П. Гульчій, д. мед. н., проф., 
начальник науково-координаційного 
управління НАМН України 
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10:30-10:45 Реалізація стратегічних напрямів 
нової Європейської політики 
«Здоров’я-2020» з контролю НІЗ 

Д-р Гауден Галеа, Директор 
Департаменту неінфекційних   
захворювань та довкілля 
Європейського регіонального бюро 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я 

10:45-11:00 Побудова надійних баз даних 
моніторингу НІЗ як основа 
національних та міжнародних 
дослідницьких програм 

Д-р Грін, Школа громадського 
здоров’я, Університет м.Хайфа, Ізраїль 

11:00-11:15  Національний план дій щодо НІЗ 
відповідно до стратегії «Здоров’я-
2020: Європейська політика здоров’я і 
благополуччя» 

А.А. Григоренко, к.мед.н., начальник 
Управління громадського здоров’я 
МОЗ України 

11:15-11:30 
 

Роль фахівців сімейної медицини в 
профілактиці НІЗ 

Д-р Е. Шадмі, кафедра досліджень 
медсестринських служб охорони 
здоров’я, Університет м.Хайфа, Ізраїль 

11:30-11:45 Національна стратегія комунікації, 
адвокації та соціального маркетингу 
для профілактики НІЗ 

І.Б. Перегінець, заступник Міністра, 
МОЗ України 
 

11:45-12:00 Групове фото 
12:00-12:15 Перерва на каву 
12:15-12:30 НІЗ як основа глобального тягаря 

хвороб: сучасні стратегії боротьби 
Т. С. Грузєва, д. мед. н., проф., зав. 
кафедри організації охорони здоров’я 
та соціальної медицини, Національний 
медичний університет (НМУ) 
імені О. О. Богомольця 

12:30-12:40 Роль первинної ланки медичної 
допомоги в профілактиці НІЗ 

Л. Ф. Матюха, д. мед. н., проф., 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна медицина» 

12:40-12:50 Актуальність профілактики НІЗ серед 
дітей та молоді 

Г. В. Бекетова, д. мед. н., проф., 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України за спеціальністю «Педіатрія» 

12:50-13:00 Профілактика НІЗ та зміцнення 
здоров’я у дітей шкільного віку: 
загальношкільний підхід і пріоритети 
впровадження 

С. С. Фіцайло, заст. директора відділу 
змісту середньої освіти, мовної 
політики та освіти національних 
меншин департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти МОН 
України 

13:00-14:00 Обід 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
Детермінанти та фактори ризику поширення неінфекційних захворювань 
 
Модератори: А. А. Григоренко, Т. С. Грузєва  
 
14:00-14:15 Профілактика неінфекційних 

захворювань, що пов`язані зі 
способом життя, особливостями 
харчування та фізичною активністю 
– вагомий напрям національної 

А. М. Сердюк, акад. НАМН, д. мед. н., 
проф., президент НАМН України; 
М. П. Гуліч, д. мед. н., проф., зав. 
лабораторії гігієни харчування ДУ 
«Інститут гігієни та медичної екології ім. 
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стратегії збереження громадського 
здоров`я в Україні 

О. М. Марзєєва НАМН України»; 
Н. С. Полька, чл.-кор. НАМН України, 
д. мед. н., проф., заст. директора з 
наукової роботи ДУ «Інститут гігієни та 
медичної екології ім. О. М. Марзєєва 
НАМН України» 

14:15-14:30 Досвід ведення спеціалізованих 
реєстрів НІЗ на прикладі Клініко-
епідеміологічного реєстру ДУ 
«Національний науковий центр 
радіаційної медицини НАМН 
України»  

Д. А. Базика, чл.-кор. НАМН України, 
д. мед. н., проф., Генеральний директор 
ДУ «Національний науковий центр 
радіаційної медицини НАМН України» 
(ННЦРМ) 

14:30-14:45 Поширеність неінфекційної 
патології вагітних та дітей за даними 
моніторингового дослідження 

Ю. Г. Антипкін, акад. НАМН України, 
д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України» (ІПАГ); 
О. П. Гульчій, д. мед. н., проф., 
начальник науково-координаційного 
управління НАМН України; 
З. А. Шкіряк-Нижник, д. мед. н., проф., 
зав. відділення медичних та 
психосоціальних проблем здоров'я сім'ї 
ІПАГ 

14:45-15:00 Пріоритетні питання цукрового 
діабету в Україні та розробка 
національної стратегії подолання 

М. Д. Тронько, акад. НАМН України, 
чл.-кор. НАН України, д. мед. н., проф., 
директор ДУ «Інститут ендокринології 
та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 
НАМН України» 

15:00-15:15 Фактори ризику та профілактика 
мозкового інсульту в Україні 
у XXI столітті 

П. В. Волошин, д. мед. н. проф., 
директор ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН 
України»;  
Т. С. Міщенко, д. мед. н., проф., акад. 
Академії наук вищої освіти України, 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України за спеціальністю «Неврологія» 

15:15-15:30 Етногенетичні характеристики 
в структурі чинників ризику 
розвитку невротичної патології 

Н. О. Марута, д. мед. н., проф., заст. 
директора з наукової роботи;  
О. Є. Кутіков, к. мед. н.; 
О. Є. Семікіна,  
Г. Ю. Каленська, ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України» 

15:30-15:45 Вплив медико-соціальних чинників 
на розвиток і перебіг серцево-
судинної патології 

В. М. Корнацький, д. мед. н., проф., 
заст. директора з клінічної роботи ДУ 
ННЦ «Інститут кардіології імені акад. 
М. Д. Стражеска» НАМН України 

15:45-16:15 Перерва на каву 
16:15-16:25 Поширеність чинників ризику 

розвитку НІЗ серед населення, 
фахівців первинної ланки охорони 
здоров’я та рівень їх знань, умінь і 

Д. Д. Дячук, д. мед. н., директор 
Державної наукової установи «Науково-
практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного 
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ставлення до профілактичної роботи управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» 
ДУС); 
Т. С. Грузєва, д. мед. н., проф., зав. 
кафедри організації охорони здоров’я та 
соціальної медицини, НМУ імені О. О. 
Богомольця;  
 
О. Л. Зюков, д. мед. н., проф. головний 
лікар ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС; 
Г. В. Іншакова, асист.,  
НМУ імені О. О. Богомольця 

16.25-16.35 Порівняльна характеристика 
факторів ризику та вторинної 
профілактики серцево-судинних 
захворювань в Україні та Європі за 
даними європейського 
популяційного дослідження 
EUROASPIRE IV 

М.М. Долженко, д.мед.н., проф., зав. 
кафедри кардіології НМАПО імені 
П.Л.Шупика 

16:35-16:45 Аналіз системи профілактики та 
лікування гострого інфаркту 
міокарда в Україні за підсумками 
Всеукраїнського «Реєстру ПКВ» 

М. Ю. Соколов, д.мед.н., проф., ДУ 
ННЦ «Інститут кардіології імені акад. 
М. Д. Стражеска» НАМН України, 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України за спеціальністю «кардіологія» 

16:45-16:55 Фактори ризику та профілактика 
хронічних бронхолегеневих 
захворювань 

Л. І. Швайко, д. мед. н., зав. відділення 
ННЦРМ 

16:55-17:05 Європейська стратегія «Здоров’я -
2020» як модель формування 
системи громадської охорони 
здоров’я в Україні 

О. З. Децик, д.мед.н., проф., зав. 
кафедри  соціальної медицини, 
організації охорони здоров’я і 
медичного правознавства 
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» 
МОЗ України 

17:05 - 
17:15 

Контроль над тютюном у контексті 
імплементації Угоди про Асоціацію 
з ЄС: виклики та перспективи 

А. П. Скіпальський, голова правління 
Громадської організації (ГО) «Життя» 

17:15-17:25 Роль громадських організацій у 
профілактиці факторів ризику НІЗ та 
пропаганді здорового способу життя 

Ю. Солоха, НУО «За тверезу Україну» 

17:25-17:35 Роль менеджерів охорони здоров’я у 
боротьбі з хронічними 
неінфекційними захворюваннями   

Р. Ю. Погоріляк, к. мед. н., факультет 
післядипломної освіти Ужгородського 
національного університету 

17:35-18:00 Дискусія 
19:00 Дружня вечеря 
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День другий 

 
31 березня 2015 р. 
 
Місце проведення:  
НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська 55, Київ, Україна 
Прохід із зони «Захід 4»,  вхід до ресепшену (блок 73-35-77) 
 

9:30-13:00 Панельні дискусії: 
1. Боротьба з НІЗ в умовах надзвичайних ситуацій  

2. Профілактика НІЗ та зміцнення здоров’я у школах 

3. Освітні програми для працівників первинної ланки охорони здоров’я  

4. Міжсекторальний підхід для попередження НІЗ і роль неурядових 
організацій (НУО) 

5. Моніторинг та інформація в боротьбі з НІЗ 

6. Панельна дискусія молодих учених: Профілактика та контроль НІЗ 

11:30-12:00 Перерва на каву, Лаунж-зона II рівня 
12:00-13:00  Продовження панельних дискусій 
13:00-14:00 Обід, Лаунж-зона II рівня 
14:00-16:00 Доповіді модераторів за результатами панельних дискусій. Обговорення, 

розробка рекомендацій та ухвалення резолюції з Національного плану 
дій щодо НІЗ відповідно до стратегії «Здоров’я-2020: Європейська 
політика здоров’я і благополуччя» 

 
 
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1:  
Боротьба з неінфекційними захворюваннями в умовах надзвичайних ситуацій 
 
Модератори: О. П. Гульчій, Г. Д. Фадєєнко, К. М. Логановський 
 
Ложа на ІІ рівні НСК «Олімпійський» 
 
09:30-09:50 Контроль неінфекційних захворювань в 

умовах надзвичайних ситуацій: виклики 
і стратегії подолання 

Г. Д. Фадєєнко, д. мед. н., проф., 
директор ДУ «Інститут терапії 
імені Л. Т. Малої НАМН України»;  
О. П. Гульчій, д. мед. н., проф., 
начальник науково-координаційного 
управління НАМН України;  
О. В. Колеснікова, д. мед. н., заст. 
директора з наукової роботи ДУ 
«Інститут терапії імені Л. Т. Малої 
НАМН України»  

09:50-10:10 НІЗ у чоловіків працездатного віку: 
фактори ризику і пріоритетні напрями 
подолання 

І. О. Сухарева, к. мед. н., доц. 
кафедри громадського здоров’я 

10:10-10:30 Психолого-психіатричне реагування на 
надзвичайні ситуації  

К. М. Логановський, д. мед. н., 
проф., зав. відділу радіаційної 
психоневрології ННЦРМ 
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10:30-10:45 Нейропсихіатричні ефекти на моделі 
«брудної бомби» 

І. В. Перчук, к. мед. н., ст. н. с. 
ННЦРМ 
 

10:45-11:00 Порушення адаптації серед цивільного 
населення в умовах гібридної війни 

П. В. Волошин, д. мед. н., проф., 
директор ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН 
України»; 
І. В. Лінський, д. мед. н., керівник 
відділу профілактики та лікування 
наркоманій, Л. Ф. Шестопалова, 
д. псих. н., зав. відділу медичної 
психології, В. Кульмінов, 
Є. Гриневич, Т. Прилуцька, ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії та 
наркології НАМН України» 

11:00-11:15 Медико-психологічна допомога 
постраждалим у збройних конфліктах 

О. К. Напрєєнко, д. мед. н., проф., 
зав. кафедри психіатрії і наркології 
НМУ імені О. О. Богомольця; 
Н. Ю. Напрєєнко, к. мед. н., доц. 
кафедри психіатрії і наркології НМУ 
імені О. О. Богомольця 

11:15-11:30 Профілактика непухлинних 
захворювань як стратегічний напрямок 
медичного захисту населення в 
екстремальних соціальних й 
економічних умовах 

В.О Бузунов, д.мед.н., проф., 
ННЦРМ  

11:30-12:00 Перерва на каву Лаунж-зона II рівня 
12:00-12:15 Захворюваність на інфаркт міокарда за 

даними відомчого локального реєстру 
А. М. Кравченко, д. мед. н., доц., 
зав. наукового відділу внутрішньої 
медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

12:15-12:30 Нейрокогнітивний дефіцит та емоційно-
поведінкові розлади при надзвичайній 
ситуації у пренатальний період та в 
дітей віком до 1 року 

Т. К. Логановська, к. мед. н., 
ст. н. с. ННЦРМ 

12:30-12:45 Діагностика, профілактика, лікування та 
моніторинг осіб з посттравматичними 
стресовими розладами 

Н. А. Зданевич, к. мед. н., відділення 
радіаційної психоневрології ННЦРМ 

12:45-13:00 Стрес як фактор ризику розвитку і 
ускладнення перебігу хвороб систем 
кровообігу 

Д. М. Мороз, ДУ ННЦ «Інститут 
кардіології імені акад. 
М. Д. Стражеска» НАМН України  

13:00-14:00 Обід, Лаунж-зона II рівня 
 
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2:  
Профілактика НІЗ та зміцнення здоров’я у школах 
 
Модератори:  Н. С. Полька, В. С. Пономаренко, Т. В. Воронцова  
 
Зал Сітіус 1 поверх НСК «Олімпійський» 
 
09:30-09:50 Здоров’язберігаючі аспекти фізичного 

виховання дітей у сучасній школі 
Н. С. Полька, чл.-кор. НАМН 
України, д. мед. н., проф., заст. 
директора з наукової роботи 
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ДУ «Інститут гігієни та медичної 
екології ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України»;  
С. В. Гозак, к. мед. н., зав. лабораторії 
гігієни навчальної діяльності дітей;  
О. Т. Єлізарова, к. мед. н.,  
ДУ «Інститут гігієни та медичної 
екології ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України» 

09:50-10:10 Загальношкільний підхід до реалізації 
профілактичних програм у школах: 
принципи та впровадження в Україні 

В. С. Пономаренко, голова 
Всеукраїнської асоціації педагогів і 
тренерів 

10:10-10:30 Загальношкільний підхід: шкільні 
політики з профілактики НІЗ та 
зміцнення здоров’я.  

О. В. Березюк, менеджер ГО 
«Дитячий фонд “Здоров’я через 
освіту”» 

10:30-10:50 Загальношкільний підхід: роль 
навчання на основі розвитку життєвих 
навичок з профілактики НІЗ та 
зміцнення здоров’я.  

Т. В. Воронцова, доц. кафедри 
медико-біологічних основ охорони 
життя і здоров’я Національного 
педагогічного університету (НПУ) 
імені М. П. Драгоманова 

10:50-11:10 Загальношкільний підхід: роль 
здоров’язберігаючого середовища 
у профілактиці НІЗ та зміцненні 
здоров’я.  

С. В. Страшко, д. мед. н., проф., зав. 
кафедри медико-біологічних та 
валеологічних основ охорони життя і 
здоров’я НПУ імені М. П. Драгоманова

11:10-11:30 Загальношкільний підхід: послуги 
шкільної медичної сестри та 
важливість роботи з батьками для 
профілактики НІЗ і зміцнення 
здоров’я.  

Г. П. Майструк, голова правління 
ВБО «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» 

11:30-12:00 Перерва на каву Лаунж-зона II рівня 
12:00-12:15 Здоров’я здорових дітей: виклики і 

стратегія збереження 
О. В. Бердник, д. мед. н., зав. 
лабораторії популяційного здоров'я ДУ 
«Інститут гігієни та медичної екології 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України»; 
О. В. Добрянська, Т. П. Скочко, ДУ 
«Інститут гігієни та медичної екології 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України» 

12:15-12:30 Профілактика неінфекційних 
захворювань та нова технологія 
зміцнення здоров’я школярів 

В. Я. Березовський, д. мед. н., проф., 
зав. відділу клінічної патофізіології 
Інституту фізіології імені 
О.О.Богомольця НАН України 

12:30-12:45 Здоров’я та поведінкові орієнтації 
учнівської молоді: соціологічний 
вимір (за результатами соціологічного 
опитування в межах міжнародного 
проекту ВООЗ «Здоров’я та 
поведінкові орієнтації учнівської  
молоді»; HBSC, 2014) 

Т.В. Бондар, ГО «Український 
інститут соціальних досліджень імені 
Олександра Яременка» 

12:45-13:00 Розробка та впровадження індикаторів 
здоров’я підлітків у контексті сталого 
розвитку України 

Д.М. Павлова, ГО «Український 
інститут соціальних досліджень імені 
Олександра Яременка» 

13:00-14:00  Обід, Лаунж-зона II рівня 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3:  
Освітні програми для працівників первинної ланки охорони здоров’я  
 
Модератори: О. М. Барна, О. О. Стойка 
 
Ложа на ІІ рівні НСК «Олімпійський» 
 
09:30-09:50 Профілактика та контроль хронічних 

неінфекційних захворювань – від 
громадського національного до 
європейського рівня 

О. М. Барна,  д.м.н., проф., зав 
кафедри сімейної медицини НМУ 
імені О.О.Богомольця 
 

09:50-10:10 Імплементація рекомендацій ВООЗ з 
впровадження сучасних 
профілактичних технологій в освітні 
програми підготовки фахівців 
первинної ланки охорони здоров’я 

Т. С. Грузєва, д. мед. н., проф., зав. 
кафедри організації охорони здоров’я 
та соціальної медицини НМУ імені 
О. О. Богомольця; 
 

10:10-10:30 Готовність майбутніх працівників 
охорони здоров’я до профілактики НІЗ

Л. І. Галієнко, к.мед.н., доц., проф. 
кафедри організації охорони здоров’я 
та соціальної медицини НМУ імені 
О.О. Богомольця  

10:30-10:50 Доказова база профілактичних 
технологій   в охороні здоров’я 

О. Г. Пузанова, к.мед.н., доц.  
кафедри медичної інформатики та 
комп'ютерних технологій НМУ імені 
О.О.Богомольця 

10:50-11:10 Запровадження стандартизованих 
підходів профілактики неінфекційних 
захворювань: роль локальних 
протоколів медичної допомоги 

Г. З. Мороз, д. мед. н., проф., ДНУ 
«НПЦ ПКМ» ДУС 

11:10-11:30 Основні напрями профілактичної 
роботи центрів здоров’я з 
попередження НІЗ 

О.О.Стойка, к.м.н., головний лікар 
Київського міського центру здоров’я 

11:30-12:00 Перерва на каву Лаунж-зона II рівня 
12:00-12:20 Перспективні підходи до викладання 

питань профілактики НІЗ  на 
додипломному рівні 

Т. С. Грузєва, д. мед. н., проф., зав. 
кафедри організації охорони здоров’я 
та соціальної медицини НМУ імені 
О. О. Богомольця; 
Л. І. Галієнко, к. мед. н., доц., 
професор кафедри організації охорони 
здоров’я та соціальної медицини НМУ 
імені О. О. Богомольця; 
В. Б. Замкевич, к. мед. н., доц., НМУ 
імені О. О. Богомольця; 
Г. В. Іншакова, асист., НМУ 
імені О. О. Богомольця 

12:20-13:00 Дискусія 

13:00-14:00 Обід, Лаунж-зона II рівня 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 4:  
Міжсекторальний підхід для попередження НІЗ і роль неурядових організацій  
 
Модератори: В.О. Сушко, О.І. Турос 
 
Ложа на ІІ рівні НСК «Олімпійський» 
 

9:30-9:45 Сучасні можливості попередження 
раку органів травлення та перспективи 
їх впровадження в Україні 

Н. В. Харченко, чл.-кор. НАМН 
України, д.мед.н., проф., зав. кафедри 
гастроентерології, НМАПО імені П.Л. 
Шупика;   
О. В. Швець, к. мед. н., доц., директор 
ДУ «Державний науково-дослідний 
центр з проблем гігієни харчування» 
МОЗ України; 
С. В. Музика, гастроентерологічна 
клініка «Олімед» 

9:45-10:00 Cтратегії по зменшенню споживання 
солі і трансжирів з їжею населенням 
України з метою попередження 
серцево-судинних захворювань 

В. В. Сластін, заст. директора ДП 
«Державний науково-дослідний центр 
з проблем гігієни харчування МОЗ 
України» О. В. Швець, к. мед. н., доц., 
директор ДУ «Державний науково-
дослідний центр з проблем гігієни 
харчування» МОЗ України; 
 

10:00-10:15 Досвід профілактики НІЗ серед груп 
населення, які зазнають дії 
професійного ризику 

В. О. Сушко, д. мед. н., перший заст. 
ген. директора ННЦРМ; 
Г. А. Незговорова, н. с., 
О. О. Колосинська, к. мед. н., ст. н. с., 
О. М. Татаренко, н. с., ННЦРМ 

10:15-10:30 Міжгалузева комплексна програма 
«Здоров'я нації» як підґрунтя для 
розробки Національного плану дій 
боротьби з НІЗ  

А. В. Коблянська, к. мед. н., зав. 
відділу ДУ «Інститут гігієни та 
медичної екології м. О. М. Марзєєва 
НАМН України» 

10:30-10:45 Генетичні чинники як фактори ризику 
розвитку неінфекційних захворювань 
 

Е.М. Омельченко, к. мед. н.,  
ст. н. с.; 
О.В. Линчак, д. мед. н., ст. н. с., 
О.І. Максіян, к. мед. н., 
О.І.Тимченко, д. мед. н., професор 
ДУ «Інститут гігієни та медичної 
екології ім. О.М.Марзєєва НАМН 
України» 

10:45-11:00 Забруднення атмосферного повітря як 
фактор ризику для здоров’я населення 
 

О.І. Турос, д. мед. н., ст. н. с., зав. 
лабораторії гігієни повітря та оцінок 
ризику; 
А.А. Петросян, к. б.н., ст. н. с., 
Г.М. Давиденко, н.с.,  
ДУ «Інститут гігієни та медичної 
екології ім. О.М.Марзєєва НАМН 
України» 
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11:00-11:15 Проблемні питання гармонізації 
законодавства України з ЄС по 
захисту здоров’я населення від шуму 

В.Я. Акіменко д. мед. н., проф. ДУ 
«Інститут гігієни та медичної екології 
м. О. М. Марзєєва НАМН України» 
Семашко П.В. ДУ «Інститут гігієни та 
медичної екології м. О. М. Марзєєва 
НАМН України» Запорожець О.І. 
Інститут екологічної безпеки 
Національного авіаційного 
університету 

11:15-11:30 Інвалідність як медико-соціальна 
проблема: запобігання, лікування, 
реабілітація 

А. Г. Кириченко, д. мед. н., зав. 
відділу ДУ «Український державний 
науково-дослідний інститут медико-
соціальних проблем інвалідності» МОЗ 
України 

11:30-12:00 Перерва на каву Лаунж-зона II рівня 
12:00-12:10 Програми неурядових організацій, які 

спрямовані на підвищення фізичної 
активності серед різних вікових груп 
населення, з метою профілактики НІЗ  

О.О. Кореньков, Спілка захисту прав 
пацієнтів «Здоров’я нації»; 
І.О. Токаренко, заст. голови Київської 
міської організації  
фізкультурно-спортивне товариство 
«Спартак» 

12:10-12:25 Фінансування профілактики в Україні: 
характеристика витрат та їх розподілу 

М. В. Шевченко, к. мед. н., ст. н. с. 
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

12:25-12:40 Стратегія профілактики хвороб 
системи кровообігу у дітей та 
підлітків 

Ю.Б. Ященко, д.мед.н., проф., зав. 
наукового відділу організації медичної 
допомоги; 
І.Е. Заболотна, ДНУ «НПЦ ПКМ» 
ДУС 

12:40-12:50 Етика спілкування з людьми, що 
мають інвалідність 

О. В. Самолисова, к. мед. н., 
Харківський національний медичний 
університет (ХНМУ)  

12:50-13:00 Універсальний дизайн в сфері охорони 
здоров'я 

А. М. Зінчук, асист. каф.  соціальної 
медицини, організації та економіки 
охорони здоров’я ХНМУ 

13:00-14:00 Ложа на ІІ рівні НСК «Олімпійський» 
 
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 5: 
Моніторинг та інформація в боротьбі з неінфекційними захворюваннями 
 
Модератори: А. А. Гасанов,  Л. І. Швайко, Н. І. Дурдикулієва  
 
Зал Алтьтіус 1 поверх НСК «Олімпійський» 

 
09:30-09:50 Основи валеології у контексті 

профілактики НІЗ 
Н. І. Дурдикулієва, головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України 
зі спеціальності «Санологія» 

09:50-10:10 Моніторинг стану здоров’я школярів і 
шляхи його оптимізації 

М. М. Коренєв, д. мед. н., проф.,  
Г. М. Даниленко, д. мед. н., ДУ 
«Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України» 

10:10-10:30 Досвід ведення клініко-
епідеміологічного реєстру. 

А. А. Гасанов, к. мед. н., головний 
лікар клініки ННЦРМ 
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Ефективність медичної допомоги в 
умовах клініки ННЦРМ 

10:30-10:50 Зростання потенціалу неурядових 
організацій, які займаються 
проблематикою НІЗ в Україні 
(відповідно до положення Політичної 
декларації Генеральної Асамблеї ООН 
з профілактики НІЗ і боротьби з 
ними) 

 

В.Д. Очеретенко, голова правління 
Спілки захисту прав пацієнтів 
«Здоров’я нації» 

 

10:50-11:10 Взаємозв’язок між захворюваністю на 
залежність від психоактивних речовин 
та індексом людського розвитку в 
Україні 

О. І. Мінко, д. мед. н., керівник 
відділу клінічної та соціальної 
наркології, 
І. В. Лінський, д. мед. н., керівник 
відділу профілактики та лікування 
наркоманій ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН 
України» 

11:10-11:30 Роль Національного канцер-реєстру 
України у вивченні епідеміології 
злоякісних новоутворень 

А. Є. Присяжнюк, д. мед. н., проф., 
зав. лабораторії епідеміології раку,  
М. М. Фузік, к. б. н., н. с., ННЦРМ;  
З. П. Федоренко, к. мед. н., 
Національний інститут раку МОЗ 
України 

11:30-12:00 Перерва на каву Лаунж-зона II рівня 
12:00-12:20 Роль центрів здоров’я щодо 

профілактики поведінкових чинників 
ризику розвитку НІЗ 

О. В. Євстігнеєва, Голова Асоціації 
фахівців з формування здорового 
способу життя 

12:20-12:40 НІЗ у чоловіків працездатного віку: 
фактори ризику і пріоритетні напрями 
подолання 

І. О. Сухарева, к. мед. н., доц. кафедри 
громадського здоров’я 

12:40-13:00 Приклад відкритого діалогу на тему 
«Профілактика неінфекційних  
захворювань» між фахівцями та 
майбутніми батьками на базі проекту 
«Здорове дитинство» 

А. Ю. Антонова, голова правління ГО 
«ПАБЛІК ХЕЛС» 

13:00-14:00 Обід, Лаунж-зона II рівня 
 
 
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:  
Профілактика та контроль НІЗ 
 
Модератори: М. Ємельяненко, І. Власенко, В. Арістов 
 
Ложа на ІІ рівні НСК «Олімпійський» 
 
09:30-09:50 Роль фахових асоціацій у зменшенні 

тягаря неінфекційних захворювань 
І. Шевченко, Національний інститут 
хірургії та трансплантології ім. 
О. О. Шалімова НАМН України, 
Асоціація ангіологів і судинних 
хірургів 
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09:50-10:10 Можливості та загрози на шляху 
впровадження європейських підходів 
до розвитку якості охорони здоров’я: 
чому інновації в медицині неможливі 
без демократії в її середовищі 

В. Арістов, президент ГО «Медичний 
рух»; 
І. Бебік 

10:10-10:30 Терапевтичне навчання пацієнтів – 
невід’ємна складова третинної 
профілактики НІЗ 

І.Власенко, к.фарм.н.,  доц. НМАПО 
імені Шупика, Українська діабетична 
федерація; 
В. Очеретенко голова правління 
Спілки захисту прав пацієнтів 
«Здоров’я нації» 

10:30-10:50 Актуальні особливості висвітлення в 
ЗМІ факторів ризику НІЗ 

М. Ємельяненко, Молодіжна 
асоціація «Здоров'я та довкілля»  

10:50-11:10 Подолання алкосмертності в Україні: 
бачення громадськості 

Ю. Солоха, НУО «За тверезу Україну»

11:10-11:30 Зміна умов життєдіяльності під час 
збройних конфліктів і здоров’я 
населення: виклики і можливості 
мінімізації наслідків  

С. Туряниця, ДУ «Інститут гігієни та 
медичної екології ім. О. М. Марзєєва 
НАМН України» 

11:30-12:00 Перерва на каву Лаунж-зона II рівня 
12:00-12:15 Онкологічна захворюваність 

населення та роль хімічних 
канцерогенів навколишнього 
середовища 

О.В.Шваґер, к. мед. н,  
О.М. Литвиченко,  
С.М. Цимбалюк, ДУ «Інститут гігієни 
та медичної екології ім. О. М. 
Марзєєва НАМН України», Київський 
міський клінічний ендокринологічний 
центр  

12:15-12:30 Пошук шляхів профілактики 
застосування спліт-систем як 
потенційного джерела впливу на 
здоров’я 

Н. Стеблій, н. с. ДУ «Інститут гігієни 
та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України» 

12:30-12:40 Тактика лікаря первинної ланки 
надання медичної допомоги 
населенню щодо профілактики та 
раннього виявлення хвороб системи 
кровообігу 

Н. Кондратюк, н.с.;   
Н. Шестак, н.с. ДНУ «НПЦ ПКМ» 
ДУС 

12:40-12:50 Дієтотерапія як допоміжній метод у 
лікуванні та профілактиці 
ендометріозу 

О.Павлова,  н. с., ДУ «Інститут 
стратегічних досліджень МОЗ 
України» 

12:50-13:00 Профілактика НІЗ як один із 
пріоритетів охорони громадського 
здоров’я 

Є. Кузик, н. с., ДУ «Інститут 
стратегічних досліджень МОЗ 
України» 

13:00-14:00 Обід, Лаунж-зона II рівня 
 

14:00-16:00 Панельна дискусія, висновки, резолюції  
(Президентська ложа на ІІ рівні НСК «Олімпійський») 

 

 
 


