Резолюція
науково-практичної конференції
з міжнародною участю
“Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна
профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє”
20 квітня 2017 р., ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України», м. Харків
Наукові дослідження в галузі профілактики переконливо довели високу
ефективність програм у боротьбі з неінфекційними захворюваннями (НІЗ).
Ефективні заходи по боротьбі з факторами ризику можуть спричинити
зниження частоти деяких захворювань більше 80 %.
Зниження смертності від НІЗ – проблема не лише охорони здоров'я; це –
соціальна проблема всього суспільства, усієї держави. Відповідно і шляхи
вирішення цієї проблеми повинні бути загальнодержавними заходами за
участю всієї спільноти.
Забезпечення послідовної і довготривалої політики, що сприяє мотивації
населення і формуванню сприятливого навколишнього середовища для
збереження здоров'я, підвищення якості та подовження життя громадян –
одне з головних завдань держави. Така державна політика сприятиме
зниженню поширеності серед населення НІЗ та факторів, що спричиняють їх
розвиток і прогресування, створенню доступних умов для підтримки
здорового способу життя і зміцнення здоров'я, профілактиці захворювань і
підвищенню відповідальності населення за збереження здоров'я та
запобігання НІЗ.
Саме цим питанням була присвячена традиційна науково-практична
конференція з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання:
медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних
захворювань: погляд в майбутнє”, яка відбулася 20 квітня 2017 року в
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».
Усього було зареєстровано 214 учасників конференції з числа науковців,
лікарів практичної охорони здоров’я, провізорів з 8 міст України та 5 районів
Харківської області. Тези в збірник матеріалів конференції надійшли також з
Росії, Узбекистану, Словенії.
Відкрила конференцію директор ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України» доктор медичних наук, професор Фадєєнко
Галина Дмитрівна. Вона виразила вдячність усім гостям і учасникам форуму
та побажала плідної праці.
З вітальною промовою до учасників звернулася головний спеціаліст
Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
Лапта Олеся Виталіївна. Вона побажала плодотворної роботи учасникам
форуму й приємних вражень від спілкування.
Від Харківського національного медичного університету слова
привітання висловив помічник проректора з наукової роботи доктор
медичних наук, професор кафедри біологічної хімії Щербань Микола

Гаврилович. Він підкреслив значення для розвитку медичної науки
проведення науково-практичних заходів, спрямованих на підтримку здоров’я
населення та побажав хороших вражень від роботи конференції.
З доповідями на конференції виступили Заслужений діяч науки і техніки
України, професор Бабак О. Я. (м. Харків), професори: Фадєєнко Г. Д.
(м. Харків), Катеренчук І.П. (м. Полтава), Бабаджан В. Д. (м. Харків),
Князькова І. І. (м. Харків), Коваль С. М. (м. Харків), Ковальова О. М.
(м. Харків), Журавльова Л. В. (м. Харків), Морозова О.Г. (м. Харків),
Топчій І. І. (м. Харків), Григорова І.А. (м. Харків), доктора медичних наук
Денисенко В. П., Колеснікова О. В., Копиця М. П., Несен О. А.,
Ісаєва Г. С., Гріднєв О.Є., Рудик Ю. С., Серік С. А. (м. Харків), канд. мед.
наук Швець О. В. (м. Київ), Катеренчук О. І. (м. Полтава), Кремзер О. О.
(м. Запоріжжя), Трипілка С. А. (м. Харків).
У ході конференції було розглянуто:
 питання стану здоров’я населення;
 медико-соціальні проблеми профілактики НІЗ працюючого населення;
 епідеміологія та рання діагностика НІЗ;
 практичні аспекти медикаментозної та немедикаментозної профілактики
НІЗ;
 нові технології в профілактичній медицині;
 доказова профілактика в охороні здоров’я;
 багатофакторний підхід до профілактики НІЗ.
У рамках конференції було проведено 2 пленарних засідання, секція
стендових доповідей та виставка лікарських препаратів.
Усі учасники конференції отримали сертифікати.
Модератори постерної сесії доктор медичних наук Колеснікова О. В. та
доктор медичних наук Несен А. О. відмітили кращі стендові доповіді, а саме:
1. Оцінка in vitro протизапальної дії екстрактів плаценти (Боброва О. М.,
Рєпіна С. В., Говорова Ю. С., Нардид О. А., Покришко С. В. (Інститут
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків));
2. Типи радіочастотної абляції і клінічні ознаки у пацієнтів
з фібриляцією та тріпотінням передсердь (Золотарьова Т. В., Бринза М. С.,
Яблучанський М. І. (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна);
3. Морфологічне
дослідження
структури
суглобового
хряща
при застосуванні комбінованих нестероїдних протизапальних препаратів на
основі глюкозаміну для лікування остеоартрозу при проведенні лазеротерапії
в експерименті (Брунь Л. В. (Національний фармацевтичний університет,
м. Харків)).
4. Увеїт при запальних захворюваннях кишечника (Панченко М. В.,
Гончарь О. М., Приходько Д. О., Панченко Г. Ю., Переяслова А. С.
(Харківський державний медичний уныверситет).
По закінченні роботи конференції було прийнято резолюцію.

