
До програми конгресу було включено дві 
усні доповіді, які представили Вікто рія 

Сергієнко, професор Львівського націо-
нального медичного університету ім. Да-
нила Галицького та співробітник відділу 
кардіоваскулярної діабетології, відділення 
кардіометаболічних захворювань Центру 
кардіології та кардіохірургії Яна Саєнко. Док-
тор Саєнко від імені групи ендокринологів та 
кардіологів, яку очолює член-кореспондент 
Національної академії медичних наук, про-
фесор Б. М. Маньковський, виступила з до-
повіддю про взаємозв'язок між варіабельніс-
тю глікемії та ризиком розвитку діастолічної 
дисфункції. Важливо відзначити, що у сво-
єму виступі доктор Саєнко не лише пред-

ставила результати досліджень нашої групи, 
а й розповіла про ситуацію в нашій країні, 
що викликало велику цікавість та підтримку 
численних слухачів.

На засіданні, присвяченому лікуванню 
хворих на цукровий діабет 1-го типу, голо-
вував професор Б. М. Маньковський, що, 
безсумнівно, є визнанням авторитету діа-
бетологічної школи нашої країни. Професор 
Б. М. Маньковський також є одним з 4 членів 
Академії діабету (поряд з такими велики-
ми вченими-діабетологами, як професори 
Стефані Аміель (Велика Британія), Стефано 
Дель Прато (Італія) та Ендрю Болтон (Велика 
Британія). Метою цієї Академії є оцінка та 
вибір наукових проектів, які представляють 

Завершився 58-й щорічний конгрес Європейської асоціації з 
вивчення цукрового діабету (EASD). Після 3-річної перерви, 
викликаної пандемією COVID-19, конгрес відбувся у змішаному 
очно-віртуальному форматі, зібравши понад 11 тисяч учас-
ників. Як завжди, на Конгресі було представлено багато нових 
даних, нові рекомендації щодо лікування пацієнтів із цукро-
вим діабетом. Найважливішим для українських учасників, 
звісно, було одностайне вираження підтримки нашої країни, 
наших лікарів та медичних працівників, наших пацієнтів у 
боротьбі проти російської агресії. Ні в кого з наших колег не 
було і немає жодного сумніву в справедливості нашої боротьби 
і необхідності нашої Перемоги!



діабетологи з різних країн, для їх подаль-
шого втілення в найбільш підготовлених 
наукових лабораторіях Європи. На конгресі 
вчені розповіли про виконання ними своїх 
наукових проектів у рамках цієї Академії діа-
бету. Також безпосередньо перед конгресом 
Європейської асоціації з вивчення цукрового 
діабету відбулося щорічне засідання робочої 
групи цієї асоціації з вивчення діабетичної 
нейропатії (Neurodiab), на якому також було 
представлено доповідь від групи українських 
авторів: Яна Джунь, Євген Марушко, Яна 
Саєнко та Борис Маньковський. Голова цього 
конгресу професор Вінценца Спаллоне (Іта-
лія), яка кілька разів приїжджала з лекціями 
до нашої країни, особливо звернула увагу 

на це повідомлення та попросила передати 
колегам із нашої країни слова підтримки.

Події в Україні продовжують приверта-
ти велику увагу в усьому світі. Провідний ка-
нал медичних новин Medscape під час Кон-
гресу EASD взяв інтерв'ю у Голови Правління 
Україн ської діабетологічної асоціації професо-
ра Б. М. Маньковського, в якому він розповів 
про ситуацію в Україні та особливості надання 
медичної допомоги в умовах воєнного часу. 
Особливий інтерес агентства викликав той 
факт, що попри війну у Києві відкрилося перше 
кардіометаболічне відділення, у відкритті якого 
взяв участь Президент України. Інтерв’ю з про-
фесором Маньковським увійшло до основних 
новин Medscape за останній час.




