12.11.2019 р. в конференц-залі Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О.Ф.Гербачевського проведено круглий стіл з питань безперервної
післядипломної освіти практикуючих медсестер та Асоціації медичних
сестер Житомирської області за участі співробітників кафедр «Сестринська
справа» та «Громадське здоров’я», фахівців КНП «Обласний центр
громадського здоров'я» ЖОР на тему: «Роль сім’ї у профілактиці цукрового
діабету» до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом.
Метою круглого столу було обговорення актуальних питань цукрового
діабету та покращення якості надання ендокринологічної медичної допомоги
населенню закладами охорони здоров'я.
Із ступним словом до присутніх звернувся к.м.н., директор КНП
«Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР, керівник групи експертів
УОЗ ОДА за напрямом «Організація і управління охороною здоров’я»
Олександр Зарицький. Він підкреслив актуальність даної теми та побажав
присутнім

долучатися

до

інформаційно-просвітницької

діяльності

на

робочому місці.
Вікторія

Стаховська,

експерт

УОЗ

ОДА

за

напрямом

«Ендокринологія», завідуюча ендокринологічним відділенням КУ «Обласна
клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського зупинилася на актуальних
питаннях цукрового діабету.
Також своїми поглядами на проблему цукрового діабету у дітей
поділилася Світлана Запетрук, координатор УОЗ ОДА за напрямом «Дитяча
ендокринологія», лікар-ендокринолог дитячої консультативної поліклініки
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної
ради.
Основні аспекти громадського здоров’я в профілактиці цукрового
діабету окреслила Ірина Огійчук, заступник директора КНП «Обласного
центру громадського здоров’я» Житомирської обласної ради.
Про стан захворюваності

населення Житомирської

області на

ендокринну патологію, цукровий діабет, проблеми зайвої ваги та ожиріння

доповіла Ліна Возна, завідуюча відділу медстатистики і аналітики КНП
«Обласного центру громадського здоров’я» Житомирської обласної ради.
Зоя Шарлович, к.п.н., завідувач відділення післядипломної освіти
молодших медичних спеціалістів, асистент кафедри «Сестринська справа»,
викладач-методист КВНЗ Житомирський медичний інститут Житомирської
обласної ради, магістр за спеціальністю «Сестринська справа» у своїй
доповіді розкрила психологічні особливості роботи з хворими на цукровий
діабет та ролі медичної сестри у формуванні поняття правильного
харчування у пацієнтів і закликала присутніх активно поширювати
профілактичну інформацію серед населення.
Світлана Артиш, сімейний лікар-дублер зав. амбулаторією № 3
м. Житомира, обґрунтувала значення діяльності сімейного лікаря та сімейної
медичної сестри у своєчасному виявленні та попередженні ускладнень у
хворих на цукровий діабет.
На ролі сім’ї у спостереженні, догляді та створенні умов для пацієнтів,
які

хворіють

на

цукровий

діабет

зупинилася

Людмила

Пилипчук,

координатор за напрямом «Ендокринологія», лікар-ендокринолог КП
«Лікарні № 1» Житомирської міської ради.
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