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Вельмишановний(а) ____________________ !
Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі XVI Національного
конгресу кардіологів України,
який відбудеться 23-25 вересня
2015 року в м. Києві

Наукова програма буде продовжувати традиції попередніх
конгресів. Основна частина програми складатиметься з пленарних, секційних засідань, лекцій, майстер-класів, круглих столів,
будуть розглянуті реальні клінічні випадки. Під час Конгресу
відбудуться спільні засідання Асоціації кардіологів України,
Європейського товариства кардіологів, Товариства кардіологів
Франції та Американського коледжу кардіологів. Традиційно буде
проведено конкурси молодих вчених, зокрема англомовний, та
стендові доповіді.
На Конгресі широкий загал лікарів зможе зустрітися з однодумцями, обмінятися думками щодо нових тенденцій та можливостей у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань,
ознайомитися з останніми міжнародними рекомендаціями. Для
обговорення будуть представлені проекти протоколів та
стандартів лікування серцево-судинних захворювань.
Сподіваємось, що разом з вами, беручи участь у роботі
Конгресу, ми будемо формувати майбутнє вітчизняної кардіології.
Голова Оргкомітету,
Президент Асоціації кардіологів України
Академік НАМН України, професор

В.М. Коваленко

Основні науково-практичні напрямки Конгресу
◆ стрес та серцево-судинні хвороби
◆ гострий інфаркт міокарда
та питання реабілітації
◆ атеросклероз та ішемічна хвороба
серця
◆ артеріальна гіпертензія
◆ інтервенційна кардіологія
◆ дитяча та доросла кардіохірургія
◆ хвороби перикарда, ендокарда,
міокарда та клапанів серця
◆ клінічна та інвазивна аритмологія

◆ гостра та хронічна серцева
недостатність
◆ метаболічний синдром
◆ превентивна кардіологія
та реабілітація
◆ фундаментальні дослідження
◆ клінічна фармакологія
◆ медико-соціальні аспекти кардіології
◆ організаційно-методичні аспекти
кардіологічної служби України

Місце проведення Конгресу

Реєстрація учасників Конгресу

■ НСК «Олімпійський»,
вул. Велика Васильківська, 55
■ Готель «Русь» (Аритмологія)
вул. Госпітальна, 4
Проїзд – станції метро «Олімпійська»,
«Палац спорту»

23, 24, 25 вересня з 8.00 до 15.00
– 2-й поверх НСК «Олімпійський»
24 вересня з 8.00 до 13.00
– 1-й поверх Готелю «Русь»

Робота Конгресу розпочнеться в НСК «Олімпійський»
23 вересня о 9.00
Урочисте відкриття Конгресу відбудеться 23 вересня
о 18.00 в НСК «Олімпійський»,
вул. Велика Васильківська, 55
Інформацію щодо бронювання готелів Ви можете отримати:
Тел. 096-214-11-39 org-vavilova@yandex.ru (Гуляницька Марина)
Конгрес проводиться згідно з реєстраційним посвідченням № 394 УкрІНТЕІ
від 01.07.2014 р. заходів, затверджених на 2015 р. МОЗ та НАМН України.
Зареєстровані учасники Конгресу отримають портфель делегата, який
міститиме збірник тез, програму, посібники, методичні рекомендації,
сертифікат, запрошення на обід.
Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»
Тел. для довідок: (044) 275-66-22, 246-87-44, факс: 275-42-09
Е-mail: stragh@bigmir.net
Сайт: www.strazhesko.org.ua

Генеральні партнери Конгресу:
SERVIER
(Франція)

SANOFI
(Франція)

TAKEDA
(Японія)

BAYER HEALTH CARE
(Німеччина)

PFIZER
(США)

BOEHRINGER INGELHEIM
(Німеччина)

ARTERIUM
(Україна)

ACTAVIS

KRKA
(Словенія)

Головні партнери Конгресу:
RICHTER GEDEON
(Угорщина)

AstraZeneсa
(Велика Британія)

КУСУМ ФАРМ
(Україна)

Партнери Конгресу:
STADA СIS (Німеччина), RECORDATI GROUP (Італія), PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехія),
OLFA (Україна), КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ З-Д (Україна), ПРО ФАРMA (Україна),
НВФ МІКРОХІМ (Україна)

