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Проблема неінфекційних захворювань (НІЗ) становиться все більш 

актуальною в клінічній медицині і в більшості пов’язана  зі старінням 

населенняя та підвишенням ефективності лікування захворювань, більшість з 

яких повністю вилікувати не вдається. Використання концепції факторів 

ризику дозволяє проводити комплексну профілактику основних НІЗ, 

впливаючи на групу загальних факторів. Виявлення субклінічних маркерів 

дозволяє діагностувати захворювання на ранніх стадіях та своєчасно 

розпочати цілеспрямовану профілактику та лікування.  

З метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку країни 

одним з пріоритетів державної політики являється збереження та укріплення 

здоров’я населення на підставі формування здорового способу життя і 

підвищення доступності та якості медичної допомоги і забезпечення ліками. 

Зниження смертності неможливо вирішити тільки в рамках системи 

охорони здоров’я. Для її рішення необхідне широка міжсекторальна та 

багаторівнева взаємодія, забезпечення населення здоровими продуктами 

харчування, комфортними умовами проживання та трудової діяльності, 

заняттями фізичною культурою і спортом 

Ці питання було розглянуто на науковому симпозіумі “Профілактика 

неінфекційних захворювань: рекомендації експертів і можливості практичної 

медицини”, присвяченому Дню науки, який був проведений 17 травня 2017 

року Громадською організацією «Українська асоціація профілактичної 

медицини» в Будинку вчених м. Харкова. 

Науковий захід привернув увагу вчених та спеціалістів різних 

спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, 

нефрологи, ендокринологи), а також лікарів загальної практики - сімейної 

медицини. 

У роботі симпозіуму взяли участь 98 учасника – вчені та 

висококваліфіковані спеціалісти різних галузей медицини.  

Тематичні напрямки заходу: 

 НІЗ: фокус на якість життя хворого; 

 профілактичні підходи до зниження ризику розвитку НІЗ; 

 вторинна профілактика серцево-судинних захворювань та порушень 

мозкового кровообігу;  

 трансфер досягнень фундаментальної медицини в профілактику НІЗ.  

 

Відкрила симпозіум директор ДУ «Національний інститут терапії імені 

Л.Т. Малої НАМН України» доктор медичних наук, професор Фадєєнко 



Галина Дмитрівна. Вона подякувала усім гостям і учасникам наукового 

заходу, які приїхали, щоб обмінятися досвідом, та побажала плідної роботи і 

активної дискусії.  

З доповідями виступили д-р мед. наук, професор, Президент ГО 

«Українська асоціація профілактичної медицини», директор 

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 

України”Фадєєнко Г. Д., д-р мед. наук, професор кафедри ендокринології та 

дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти  

Гончарова О. А., д-р мед. наук, професор, завідуюча лабораторією 

морфології сполучної тканини ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 

ім. М. І. Ситенка НАМН України» Дєдух Н. В., д-р. мед. наук, завідуюча 

відділом комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних 

захворювань ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 

України” Ісаєва Г. С., д-р мед. наук, заступник директора з наукової роботи 

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України” 

Колеснікова О. В., д-р мед. наук, завідувач відділу атеросклерозу та 

ішемічної хвороби серця ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.  Малої 

НАМН України» Серік С. А., канд. мед. наук, старший науковий 

співробітник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ «Інститут 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Яковлева Л. М., д-р 

мед. наук, проф., ст. н. с. кафедри кардіології та функціональної діагностики 

Харківської медичної академії післядипломної освіти. 

Виступи супроводжувалися активною дискусією і запитаннями. Було 

запропоновано нові можливості профілактики та лікування функціональних 

порушень кишечнику, гіпотиреозу у поєднанні з іншими захворюваннями, 

представлено досвід ведення пацієнтів з депресивними розладами, 

когнітивними порушеннями судинного ґенезу, фібриляцією передсердь, 

розглянуто питання застосування поліпілл з метою профілактики НІЗ. 

У ході конференції було відмічено, що на сьогодні необхідне посилення 

діагностичної та профілактичної складової у закладах охорони здоров’я, 

поширення досвіду «шкіл здоров’я», пропагування здорового способу життя 

через засоби соціальної реклами, впровадження освітніх програм, 

удосконалення вітчизняного законодавства тощо. 

 

Робота наукового симпозіуму закінчилася прийняттям резолюції. 
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