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4 листопада 2020 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2020 рік в режимі on-line 

відбувся науковий симпозіум “Неінфекційні захворювання: ключові 

чинники, що впливають на якість та тривалість життя”, організований ГО 

«Українська асоціація профілактичної медицини» та ДУ "Національний 

інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України". 

У роботі форуму прийняли участь більше 100 науковців та лікарів різних 

спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, 

нефрологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі загальної практики - 

сімейної медицини) з різних регіонів України та зарубіжжя.  

Відкрила конференцію віце-президент ГО «Українська асоціація 

профілактичної медицини», заступник директора з наукової роботи 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» доктор 

медичних наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна. 

Вона привітала гостей і учасників з цією подією, передала слова вітання і 

побажання плідної роботи від президента ГО «Українська асоціація 

профілактичної медицини», директора з наукової роботи ДУ «Національний 

інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» доктора медичних наук, 

професора Фадєєнко Галини Дмитрівни. 

У ході симпозіуму було обговорено ціле коло питань, які постають перед 

сучасними науковцями та лікарями, серед яких проблеми неінфекційних 

захворювань, які суттєво впливають на якість життя та її тривалість. 

З доповідями виступили доктор медичних наук, професор Колеснікова 

Олена Вадимівна («Асоційовані з віком захворювання: сучасна парадигма 

розвитку»), доктор медичних наук, провідний науковий. співробітник відділу 

вивчення процесів старіння та профілактики метаболічно-асоційованих 

захворювань ДУ «НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН України» Запровальна Ольга 

Євгеніївна («Ліпіди і старіння: факти і шляхи корекції»), доктор медичних наук, 

професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри 

неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, Головний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії 

та наркології НАМН України» Міщенко Тамара Сергійовна («Когнітивні 

порушення: від механізмів розвитку до клінічної практики»), доктор медичних 

наук, завідуючий відділом клінічної фармакології та фармакогенетики 

неінфекційних захворювань ДУ «НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН України» Рудик 

Юрій Степанович («Пацієнт високого серцево-судинного ризику: як покращити 

прогноз?»). 

Аспірант відділу вивчення процесів старіння та профілактики метаболічно-

асоційованих захворювань ДУ «НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН України» Радченко 

Анастасія Олегівна презентувала слухачам опитувальник EQ-5D як простий 

метод оцінки якості життя пацієнта в амбулаторній практиці (власний досвід).  



Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та відповідями на 

запитання он-лайн анкети.  

Усі зареєстровані учасники отримають сертифікати в електронному 

вигляді на особисту пошту. 

Збірка матеріалів форуму за посиланням: 

https://therapy.org.ua/files/tezu_04_11_2020.pdf  
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