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9  Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017, 
Американська діабетична асоціація

НовІ дослІдЖеННя

28  Довгострокова користь  
інтенсивного контролю рівня глюкози  
для попередження термінальної стадії  
ниркової недостатності: ADVANCE-ON

  Wong M. G., Perkovic V., Chalmers J., 
Woodward M., Li Q., Cooper M. E., Hamet P., 
Harrap S., Heller S., MacMahon S., Mancia G., 
Marre M., Matthews D., Neal B., Poulter N., 
Rodgers A., Williams B., Zoungas S.

39  Прогностические факторы ответа  
на 6-месячную терапию препаратом Актовегин 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа  
и симптоматической полинейропатией

 Ziegler D., Edmundson S., Гурьева И.,  
 Маньковский Б., Papanas N., Строков И.

Рекомендовано вченою радою Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П. л. Шупика
Протокол №6 від 14.06.2017 року

Видання призначене для медичних установ та лікарів. Роз-
повсюджується на семінарах, конференціях і симпозіумах з 
медичної тематики. Матеріали друкуються українською та 
російською мовами. Редакція залишає за собою право ре-
дагувати надані матеріали. Повне або часткове відтворення 
опублікованих матеріалів можливе лише за згодою редакції. 
При використанні матеріалів посилання на журнал «Діабет 
Ожиріння Метаболічний синдром» є обов’язковим. Відпо-
відальність за добір та викладення фактів у статтях несуть 
автори, за зміст та оформлення інформації про лікарські за-
соби – замовник. Матеріали зі знаком  друкуються на правах 
реклами. Знаком  позначена інформація про лікарські засоби 
для медичних працівників.
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Вже 7 років поспіль американські лі-
карі беруть участь у опитуванні ме-
дичного порталу Medscape. Серед пи-
тань – рівень зарплати, задоволеність 
професією, час, що витрачає лікар 
на огляд кожного пацієнта. У зв'язку 
з медичною реформою в Україні ці дані 
можуть бути корисними українським 
медикам, яким, можливо, у недалекому 
майбутньому доведеться конкурувати 
зі своїми колегами за пацієнтів.
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