Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
Засідання «круглого столу» на тему: «Цукровий діабет.
Міжнародний досвід. Проблеми та можливості в Україні»
14 червня 2018 року, 12:00
м. Київ, вул. М. Грушевського, 18/2,
кімн. № 12
ПРОГРАМА
12:00 - 12:10

Відкриття засідання «круглого столу»
КИРИЧЕНКО Олексій Миколайович - народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

12:10 - 12:20

НАМ ЧО (NAM H. CHO) – президент Міжнародної діабетичної
федерації (IDF), професор (Південна Корея)
Глобальний тягар діабету. Як ми можемо краще планувати
системи охорони здоров'я, щоб зупинити цунамі діабету
Global burden of Diabetes, and how we can better plan health systems to
stop diabetes Tsunami

12:20 - 12:30

ОЧЕРЕТЕНКО Валентина Дмитрівна – голова ради Української
діабетичної федерації
Діабетичний рух в Україні. Наші завдання

12:30 - 12:50

Вітальне слово
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна - народний депутат України,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

12:50 – 12:55

Вітальне слово
ТРОНЬКО Микола Дмитрович - віце-президент Національної
академії медичних наук України, директор Інституту ендокринології
та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України
Виступи учасників «круглого столу»:

12:55 - 13:05

КОНДРАЦЬКА Ірина Миколаївна - експерт МОЗ України за
напрямом «Ендокринологія, дитяча ендокринологія», доцент
кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук, доцент
Реформування системи забезпечення хворих на цукровий діабет в
Україні

13:05 - 13:15

СОКОЛОВА Любов Костянтинівна - керівник відділу діабетології
Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка
НАМН України

Стратегія менеджменту цукрового діабету з точки зору
клініциста
13:15 - 13:20

НАДУТИЙ Костянтин Вікторович - заступник голови правління
Українського лікарського товариства
Цукровий діабет і первинна медична допомога: виявляти вчасно,
мотивувати, лікувати адекватно

13:20 - 13:25

ПРУДИУС Пилип Григорович - головний лікар Вінницького
обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного
центру
Місце та роль ендокринологічної служби у процесі реформи
охорони здоров’я України та у профілактиці, ранньому виявленні
та лікуванні хронічних захворювань

13:25 - 13:30

ТИЩЕНКО Костянтин Вікторович – головний лікар Вовчанської
центральної районної лікарні Харківської області
Організація медичної допомоги мешканцям Вовчанського району
Харківської області, які хворіють на цукровий діабет

13:30 - 13:35

СПРИНЧУК Наталія Андріївна - керівник відділу дитячої
ендокринної патології Інституту ендокринології та обміну речовин
імені В.П. Комісаренка НАМН України
Основні напрями підвищення ефективності діагностики та
компенсації цукрового діабету у дітей

13:35 - 13:40

БЕНЮК Богдан Михайлович – депутат Київської міської ради,
народний артист України, почесний президент Української
діабетичної федерації
Єднання заради здоров’я нації. У фокусі медична просвіта

13:40 - 13:45

ШВЕЦЬ Олег Віталійович - директор ДП «Державний науководослідницький центр з проблем гігієни харчування МОЗ України»,
президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
дієтологів України»
Роль харчування у первинній та вторинній профілактиці діабету

13:45 - 13:50

ПАЛАМАРЧУК Валентина Антонівна – голова Коломийського
діабетичного товариства Івано-Франківської області
Діабет і життя: 30 років з діабетом

13:50 - 13:55

ВЛАСЕНКО Ірина Олексіївна - член правління Європейського
регіону Міжнародної діабетичної федерації (IDF)
Реалізація Резолюції ООН № 61/25 від 20 грудня 2006 року у країнах
Європи та в Україні

13:55 - 14:35

Обговорення

ПЕТРЕНКО Людмила Іванівна - президент Міжнародної
діабетичної асоціації України, головний редактор науковопопулярного журналу «Діабетик»
ГОРБАСЕНКО Ігор - член Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України
ВОЙЦЕХІВСЬКА Наталя Костянтинівна - представник Української
діабетичної федерації
ЛУКАШЕВИЧ Павло Юрійович - начальник відділу маркетингу
ТОВ «Фармак»
НАУМОВА Ольга - представник ВГО «Українська спілка целіакії»
ВЕНДЗИЛОВИЧ Юрій Миронович головний лікар Львівського
обласного державного клінічного лікувально-діагностичного
ендокринологічного центру
ПРОЦЮК Ольга Вікторівна - ендокринолог, д.мед.н., секретар
Асоціації сімейних лікарів м. Києва, завуч кафедри сімейної
медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені
П.Л. Шупика
МІСЮРА Катерина Василівна - учений секретар ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН
України»
МОРОЗ Юлія – учасник проекту «Академія сучасного політика»
14:35 – 14:45

Заключний виступ
НАМ ЧО (NAM H. CHO) – президент Міжнародної діабетичної
федерації (IDF), професор (Південна Корея)
Погляд незалежного експерта: питання, що виникли, та поради
для України з огляду на міжнародний досвід

14:45 - 15:00

Підбиття підсумків та закриття «круглого столу»
КИРИЧЕНКО Олексій Миколайович - народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
ТРОНЬКО Микола Дмитрович - віце-президент Національної
академії медичних наук України, директор Інституту ендокринології
та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України

