
П’ЯТНИЦЯ,  
17 вересня 
12:00–13:00 Реєстрація
13:00–13:30 Борис Маньковський
  Кардіометаболічна медицина – 

вимога часу 

13:30–14:30 Dario Rahelic (Хорватія), 
 Борис Маньковський, 
 Олеся Зінич (панельна дискусія) 
  арГПП1: сучасні можливості 

терапії. Думка експертів 

14:30–15:00  Сергій Черенько, Марія Черенько
 (панельна дискусія)
  Актуальні питання тиреоїдології  

15:00–16:00  Michael Kosiborod (США),  
 Олександр Пархоменко,  
 (панельна дискусія)  
 модератор Борис Маньковський
  Кардіометаболічний центр 

досконалості: модель для 
впровадження сучасних 
принципів лікування та якості 
догляду коморбідних пацієнтів 

16:20–16:30 П’єр Левіс (Швейцарія)
  Принципи лікування хворих  

з кардіометаболічними захворю-
ваннями 

16:30–17:00  Яна Саєнко, Василь Нагібін 
 (панельна дискусія)
 Гипотеріоз та переддіабет   

17:00–17:30  Юлія Комісаренко
  Приховані форми тиреоїдних 

порушень. Чи завжди треба 
лікувати? 

17:30–18:00  Світлана Болгарська 
  Перебіг атеросклерозу на тлі 

цукрового діабету: особливості 
ведення пацієнтів, діагностична  
і терапевтична тактика 

18:00–18:30  Віталій Прасол 
  Сучасні підходи до лікування 

атеросклерозу периферичних 
артерій у хворих на цукровий 
діабет 

СУБОТА, 
18 вересня
10:00–11:00  Борис Маньковський, 
 Олександр Пархоменко, 
 Тетяна Татарчук 
 (панельна дискусія) 
  Еволюція поглядів на ожиріння: 

від фактору ризику до хронічного 
рецидивуючого захворювання   

11:00–11:30  Олеся Кіхтяк 
  Корекція інсулінорезистентності 

у центрі уваги 
11:30–12:00  Володимир Паньків 
  Тактика та стратегія ведення 

пацієнтів з переддіабетом 
12:00–12:30  Евген Марушко, 
 Яна Джунь 
  Мікро- та макроангіопатії 

у пацієнтів з порушенням 
вуглеводного обміну 

12:30–13:00  Сергій Кузьменко 
  Антикоагулянтна терапія при 

серцево-судинних захворюваннях 
на тлі цукрового діабету 

13:00–13:30  Борис Маньковський  
 Заключне слово 

ДЯКУЄМО ПАРТНЕРАМ



Олеся Кіхтяк Сергій Кузьменко 

Ласкаво просимо на Гранд Раунд, який 
присвячений актуальному і важливому 
напрямку сучасної медичної науки і прак-
тики — кардіометаболічній медицині. Ра-
зом з колегами з-за кордону, провідними 
світовими фахівцями в цій галузі, ми пред-
ставимо Вашій увазі найновіші дані вели-
ких клінічних досліджень, розглянемо нові 
можливості лікування пацієнтів із поєдна-
ною кардіометаболічно-нирковою патоло-
гією. Маю велику надію, що ця інформація 
буде Вам цікавою і корисною. Наша зустріч 
проходить у змішаному форматі — як з вис-
тупами безпосередньо в залі засідань, так  
і в дистанційному форматі.

Дозвольте подякувати Вам за участь та 
інтерес до Гранд Раунду і побажати успіш-
ної та плідної роботи!
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