
 

                 

 

Івано-Франківськ,  15 травня 2021 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Впродовж одинадцяти місяців на кафедрі біохімії та біотехнології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника триває реалізація транскордонного проєкту «Персоналізовані 

підходи для попередження ожиріння та діабету (PrePOD)». Грант 2SOFT/4.1/56 реалізується в межах 

Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 «Підтримка розвитку медичних послуг та 

доступу до здоров’я» і фінансується Європейським Союзом. Партнером з Румунії є Університет 

«Штефан чел Маре» (м. Сучава). 

Загальний бюджет проєкту становить 329 200 євро/11 328 263 грн., 296 280 євро/10 195 437 грн. 

(90%) внесок Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 та 32 920 євро/1 132 826 грн. 

(10%) внесок обох партнерів: Університету «Штефан чел Маре» (Сучава, Румунія) та Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна). 
Мета проєкту – підвищення обізнаності населення щодо факторів ризику, пов’язаних з надмірною 

вагою, ожирінням та цукровим діабетом, обстеження дорослих і дітей на місцях та їх персоніфіковане 

консультування. Проєкт покликаний сприяти зменшенню поширення ожиріння та цукрового діабету в 

Україні та Румунії. 

За час реалізації проєкту обидві сторони виконали низку активностей, а зокрема: 

- налагодили локальні контакти з працівниками первинної ланки медичної допомоги, директорами 

шкіл та адміністраціями територіальних громад (для України ними стали м. Бурштин, с. Пійло, с. 

Тисменичани та с. Стецева) з метою подальшого скринінгу у них населення  щодо  надмірної ваги, 

ожиріння або діабету;  

- розробили вебсторінку проєкту (http://www.prepod.org.ua/), де розміщені необхідні інформаційні 

матеріали для населення, клініцистів та науковців, які пов’язані з реалізацією проєкту; 

- розробили та надруковали інформаційні матеріали просвітницького характеру (брошури, листівки) 

для населення та клініцистів;  

- закупили транспортний засіб (автомобіль), обладнання та прилади, які дозволять здійснювати 

обстеження дорослих та дітей обраних територіальних громад; 

- провели навчання персоналу та студентів щодо вимірювання показників стану здоров’я та збору 

інформації при скринінгу цільових груп.              
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- Загалом 83 особи в Україні та 68 осіб в Румунії, які відвідали семінар, було проінструктовано як 

користуватися обладнанням проєкту, збирати та інтерпретувати дані, складати інтегрований звіт та 

повідомляти результати обстеження; 

-  опитали 62 сімейних лікарів Прикарпаття щодо проблем ефективного консультування пацієнтів з 

ожирінням/цукровим діабетом. Провели два одноденних семінари для медичних працівників на 

території «Reikartz Парк Готель» в м. Івано-Франківськ за участю румунських партнерів та 

визнаних українських вчених і практиків у галузі клінічної біохімії, ендокринології та 

нутриціології. Загалом за кошти ЄС навчання пройшли 106 медиків: на першому семінарі 60 осіб 

(офлайн - 29 з України та онлайн - 4 з України і 27 з Румунії); та на другому семінарі 46 осіб 

(офлайн - 31 з України і 1 з Румунії та онлайн - 4 з України та 10 з Румунії).  

Вже у вересні поточного року запланована ідентифікація дорослих та дітей з переддіабетом та/або 

недіагностованим діабетом/надмірною вагою/ожирінням обраних населених пунктів шляхом скринінгу 

за допомогою мобільної клініки «Здоров’я на колесах». Через засоби масової інформації, 

брошури/листівки та персоніфіковане консультування буде проведено низку інформаційно-

просвітницьких кампаній для широкого загалу щодо ризиків ожиріння, діабету, а також стосовно 

здорового способу харчування, що надалі має призвести до зниження ризику розвитку клінічно 

значущих симптомів у населення.  

Команди з Румунії та України працюють комплементарно. Таке співробітництво в майбутньому 

дозволить отримати розуміння поточної ситуації щодо показників ожиріння і цукрового діабету другого 

типу в транскордонному регіоні Україна-Румунія і прийняти науково-обґрунтовані рішення науковцями 

проєкту щодо сповільнення темпів зростання захворюваності у цих місцевостях і ремокендації лікарям 

та широкому загалу.  

КІНЕЦЬ 

Контактна особа: професор, д.б.н. Володимир Лущак 

Функціональні обов’язки: керівник проєкту  

Адреса: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка 57, Івано-

Франківськ, Україна, 76018 (адміністративний корпус);  вул. Галицька 201, Івано-Франківськ, Україна 

(корпус Факультету природничих наук, 6й поверх) 

Тел./Факс: +380342596171; E-mail:  prepod.pnu@gmail.com                                         
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