Четвер,

20 травня
10:00—12:00

Реєстрація. Вітальна кава

12:00—12:15

Борис Маньковський
Вступне слово. Виклики діабетології в 2021 році —
КОВІД та діабет. Що ми повинні зробити
для наших пацієнтів?

12:15—13:15

Пленарне засідання I
Ian Campbell (Велика Британія)
Місце метформіну в лікуванні цукрового діабету
2-го типу в світі сучасних рекомендацій
із фокусом на кардіо- та нефропротекцію
Борис Маньковский, Ярослав Лутай
Керування кардіоренальними ризиками: новітні
дослідження змінюють клінічну практику

13:15–14:45

Пленарне засідання II
Борис Маньковський
Чи є альтернатива базисно-болюсній
інсулінотерапії при цукровому діабеті 2-го типу?
Олена Зінич
назва доповіді узгоджується
Nóra Hosszúfalusi (Угорщина)
Клінічний досвід застосування Ксалтофай

П’ятниця,
9:30–11:30

Борис Маньковський
Ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
згідно сучасної доказової бази та останніх
міжнародних рекомендацій: іНЗКТГ-2 у фокусі уваги

15:45-17:00

Пленарне засідання IV
Яніна Саєнко
Практичні аспекти застосування іДПП-4 та препаратів
сульфонілсечовини: від чого залежить вибір?
Тавожнянська Олена
назва доповіді узгоджується
Яніна Саєнко
Практичні аспекти застосування інсулінотерапії
в амбулаторних умовах

Презентація монографії «ДІАБЕТИЧНА НЕЙРОПАТІЯ.
ВІД ГОЛОВИ ДО КІНЧИКІВ ПАЛЬЦІВ»
19:00

Вечеря

Надія Жердьова
Особливості інсулінотерапії пацієнтів
із цукровим діабетом та супутньою патологією
Яніна Саєнко
Як спростити інтенсифікацію лікування цукровим
діабетом 2 типу: досвід з фіксованою комбінацією
базального інсуліну та агоністу ГПП-1 З

Борис Маньковский
назва доповіді узгоджується
Олена Несукай
Ішемічна хвороба серця і цукровий діабет
2 типу

Олександр Пархоменко
Серцево-судинні захворювання у пацієнтів
з цукровим діабетом 2-го типу: питання на які
можна відповісти вже сьогодні
Пер-Хендрік Груп
Кардіоренальний континуум при цукровому діабеті
2-го типу: роль нирок в патогенезі ускладнень
цукрового діабету, сучасна доказова база
Емпагліфлозину щодо нефро-протекторних
властивостей. Обговорення в прямому ефірі

Пленарне засідання V
Надія Жердьова
Раннє призначення комбінованої терапії
при вперше виявленому цукровому діабеті
2-го типу

Пленарне засідання III

14:30 – 18:00 Пленарне засідання VІІІ
Марія Черенько
назва доповіді узгоджується

Борис Маньковський, Любов Соколова
Покращення результатів лікування пацієнтів
з цукровим діабетом 2-го типу: фокус
на нирку

Яніна Саєнко
назва доповіді узгоджується
Юлія Комісаренко
Сучасні стратегії лікування цукрового діабету
2-го типа

Любов Соколова
PRO сульфанілсечовину в сучасних
рекомендаціях
11:30–13:30

Володимир Паньків
Інсулінорезистентність — основа цукрового
діабету 2-го типу. Інсуліно-сенсітайзери —
основа успішного менеджменту цукрового
діабету 2-го типу

Пленарне засідання VІ
Тетяна Татарчук
Управління вагою та репродуктивне
здоров’я жінки

Михайло Орос
Неврологічні розлади у хворих на цукровий діабет

Марина Власенко
Комплексний підхід до терапії цукрового
діабету та профілактики серцево-судинних
ускладнень

Надія Жердьова
Діабетична полінейропатія.
Розбір клінічних випадків

Юлія Комісаренко
Як запобігти гіпердіагностиці тиреоїдної
патології
Надія Жердьова
назва доповіді узгоджується

Пленарне засідання VІІ
Оксана Самсон
Результати міжнародних досліджень
застосування інсуліну гларгін-300 дітям
із цукровим діабетом

21 травня

Тетяна Юдіна
Чи то є наслідки COVID-19?
15:00-15:45

13:30–14:30

Костянтин Зуєв
Безпечний та ефективний контроль глікемії
за допомогою вілдагліптину
19:00

Вечеря

Субота,

22 травня
10:00–12:00

Пленарне засідання ІХ
Тарас Чендей
Прояви серцевої недостатності у пацієнтів
з цукровим діабетом 2-го типу: проблема,
на яку треба звернути увагу
Світлана Турчина
Роль техніки ін’єкції інсуліну в сучасній
практиці лікаря ендокринолога
Вадим Печерий
Діабетична ретинопатія – взаємодія
спеціалістів для збереження зору
Олена Бака
назва доповіді узгоджується
Іван Тодуров
назва доповіді узгоджується

Закриття, вручення сертифікатів

