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23-24 квітня 2015р,  у конгрес-

холі готелю «Космополітъ», пройшла                

V Науково-практична Конференція 

Української асоціації фахівців з 

серцевої недостатності  «Серцева 

недостатність як міжфахова 

проблема: здобутки та перспективи», 

участь у якій прийняли близько 300 практичних лікарів та молодих 

науковців з різних регіонів 

Держави.  

Конференція була присвячена 

актуальним аспектам діагностики 

та лікування хронічної серцевої 

недостатності. Основними 

питаннями, які були розглянуті під 

час конференції стали: 1. 

Біомаркери при ХСН; 2. ХСН та ХОЗЛ; 

3. ХСН з  фібриляцією передсердь 

«больові точки»; 4. Якість життя при 

ХСН та нові підходи до її 

поліпшення; 5. Корекція 

залізодефіциту при ХСН: нове поле 

для терапевтичного втручання; 5. 

Презентація міжнародної програми 

«Оптимізація контролю СН». У рамках 

пленарних та секційних засідань були 

зроблені 30 доповідей, прочитані 3 

лекції; проведено 3 круглих столи; 
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постерна сесія. Вперше, у  рамках 

конференції, був проведний 

англомовний конкурс доповідей 

молодих вчених, який привернув до 

себе зацікавленість серед учасників 

конференції.  

Доповідачами та лекторами були 

найбільш авторитетні науковці 

кардіологи з провідних закладів України: ДУ ННЦ «Інститут кардіології 

імені акад. М.Д. Стражеска» НАМНУ, 

медичних Академій та Університетів з 

різних регіонів держави.  

Всі учасники зустрічі відзначили 

актуальність представлених доповідей 

та високий рівень організації 

конференції. 

Правління ВГО УАФСН та учасники 

конференції вважають за потрібне 

впродовж наступного часу зосередити увагу на наступних питаннях: 

1. Надалі продовжити роботу із Проблемною комісією 

«Кардіологія, ревматологія» МОЗ України з метою збільшення кількості 

НДР, що плануються, присвячених проблемам діагностики, лікування та 

профілактики СН. 

2. Правлінню УАФСН продовжити постійну роботу щодо 

наповнення інтернет-сайту Асоціації та забезпечити регулярне видання 

фахового журналу «Серцева недостатність» не менше 3-х разів на рік. 

3. Продовжити співпрацю з Європейською Асоціацією з СН як на 

рівні керівних органів УАФСН, так і у рамках започаткованої європейської 

програми формування молодого спеціаліста з СН (НОТ). 



3 
 

4. Робочою групою УАФСН з підготовки  Національних 

рекомендацій організувати та провести (червень, жовтень, лютий-

березень) виїзні школи у 3-х обласних центрах України з діагностики та 

лікування ХСН. 

5. Правлінню та робочій групі ВГО «УАФСН» до кінця 2015р. 

забезпечити підготовку проектів Настанови та національного 

міждисциплінарного протоколу з діагностування та лікування серцевої 

недостатності. 

6. Організувати та провести VІ науково-практичну конференцію 

УАФСН у квітні наступного 2016 року. 
 

 

 


