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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР 
НЕВІДКЛАДНОЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДОПОМОГИ

Керівник центру – член-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко
Консультанти центру: д.м.н., провідний науковий співробітник О.І. Іркін;
к.м.н., зав. відділенням реанімації С.П. Кушнір;  проф. О.М. Пархоменко;
к.м.н., старший науковий співробітник Я.М. Лутай

Співробітники центру є спів-фундаторами робочої групи з невідклад-
ної кардіології, брали участь у створенні програми підготовки фахівців для 
нової суб-спеціальності з невідкладної серцево-судинної патології в Євро-
пейському Союзі (2006, 2015), створенні стандартів організації відділень 
реанімації та інтенсивної терапії кардіологічного профілю в Європі (2016), 
численних (міжнародних, національних) рекомендацій з діагностики та 
лікування. Центр має досвід проведення спільних клінічних та наукових 
досліджень з Центром Помпіду (Париж), клініками університетів Гейдель-
берга (Німеччина), Вільнюсу (Литва), Тарту (Естонія), Оксфорда (Велика 
Британія), Гарварда і Дюка (США),  Лондонського  Імператорського коле-
джу (Велика Британія).

Основні науково-практичні напрямки центру:

• Реалізація комплексної фармако-інвазивної стратегії лікування хворих 
на гострий коронарний синдром 

• Попередження ушкодження життєво-важливих органів (серце, нирки) під 
час проведення реперфузійної терапіїї у хворих на ГКС внаслідок фарма-
кологічної корекції синдрому no-reflow та контраст-індукованої нефропатії   

• Невідкладна киснева підтримка методом неінвазивної вентиляції у карді-
ологічних хворих невідкладного профілю

• Еферентна терапія (інтра- та екстракорпоральна) у хворих з гострою де-
компенсованою серцевою недостатністю

• Комплексна органопротекція у хворих на невідкладні серцево-судинні 
стани (гостра серцева недостатність, гіпертензивний криз, тромбоемболія 
легеневої артерії, загрозливі для життя аритмії)

• Індивідуалізована оцінка ризику виникнення віддалених ускладнень піс-
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ля перенесеного інфаркту міокарда із вико-
ристанням інструментально-лабораторних 
та генетичних тестів

Показання до госпіталізації у центр: 

• Гострий коронарний синдром з елевацією 
сегмента ST та без елевації 

• Гострий інфаркт міокарда, гостра серцева 
недостатність 

• Синкопальні стани 
• Надшлуночкові та шлуночкові тахіаритмії 
• Тромбоемболія легеневої артерії 
• Зупинка кровообігу

Методи діагностики та лікування: 

• Ультразвукове (черезшкірне та трансезо-
фагальне) дослідження серця з оцінкою 
геометрії скорочення (спекл-трекінг)

• Дослідження периферійних артерій (вклю-
чаючи пробу із ендотелій-залежною вазо-
дилятацією, плазмоток у судинах нирок)

• Проба з фізичним навантаженням (тредміл) 
• Ендокардіальна і черезстравохідна  кардіо -

стимуляція 
• Екстракорпоральна еферентна терапія 

(плаз   маферез, сорбція, діаліз)
• Інвазивна і неінвазивна вентиляція легень
• Антитромботична і фібринолітична тера-

пія, в поєднанні з черезшкірним коронар-
ним втручанням (спільно з відділом 
член-кор. НАМН України Ю.М. Соколова) 

• Методи візуалізації – МРТ і КТ (разом 
з відділом д.м.н. С.В. Федьків) 

• Лабораторно-імунологічні, біохімічні, 
генетичні дослідження 

Контакти:

Олександр Миколайович Пархоменко: 044 249 70 15 aparkhomenko@yahoo.com
Тел. 044 275 65 44.                             Олег Ігоревич Іркін: irkin.oleg@gmail.com   
Ярослав Михайлович Лутай:  ylutay@i.ua 
Сергій Петрович Кушнір: kushnir.s.p@gmail.com          www.emcardio.org.ua
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР 
РЕПЕРФУЗІЇ МІОКАРДА

Лікарі-інтервенційні кардіологи: Кобиляк І.Ю., 
Кривчун О.С., Герасимчук С.Г., Холодій Н.О. 

Основні досягнення діяльності центру:

За 25 років роботи центру в складі ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. 
акад. Н.Д. Стражеска» НАМН України його співробітниками були розробле-
ні, вдосконалені та впроваджені в практику інтервенційні методи діагностики 
та лікування коронарного атеросклерозу; в першу чергу – хворих на гострий 
інфаркт міокарда. Для лікування таких хворих налагоджено цілодобове чергу-
вання лікарів, які виконують втручання хворим на гострий інфаркт міокарда з 
елевацією сегмента ST. Співробітниками центру в складі робочої групи розро-
блено концепцію створення та розвитку регіональних реперфузійних мереж в 
Україні, підготували протокол надання медичної допомоги хворим на гострий 
інфаркт міокарда з елевацією ST. Протокол затверджений МОЗ України та в 
2015 році розпочато пілотний проект зі створення таких мереж в Україні. 

У Центрі проводиться інтервенційна діагностика та лікування хворих 
хронічною ішемічною хворобою серця. Розроблено методики проведення 
перкутанних коронарних втручань при ураженні стовбуру лівої вінцевої ар-
терії, багатосудинному ураженні вінцевих артерій, множинних та довгих ура-
женнях, біфуркацій них ураженнях, тощо. Розширено діапазон інтервенцій-
них діагностичних втручань при коронарному атеросклерозі, які дозволяють 
детально вивчити морфологічний та функціональний стан уражених артерій.

На базі Центру з 2007 року кафедра кардіології НМАПО ім. П.Л. Шу-
пика проводить навчання лікарів-кардіологів України. Всього на курсах з 

Керівник центру: 
член-кор. НАМН 
України, д.м.н., 
професор 
Ю.М. Соколов

Консультант 
центру: 
д.м.н., професор  
М.Ю. Соколов

Науковий консультант: 
старший науковий співробітник, 
лікар вищої категорії к.м.н. 
В.Г. Терентьєв
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інтервенційної кардіології навчалося понад 200 лікарів. Це дало змогу на-
повнити кваліфікованими кадрами відділення інтервенційної кардіології.

Для координації роботи відділень інтервенційної кардіології країни 
створено єдиний «Реєстр перкутанних коронарних втручань», які проводи-
лися при лікуванні хворих на гострі та хронічні форми коронарного атеро-
склерозу в Україні. Реєстрація всіх випадків коронарних втручань, викона-
них в Україні дозволяє проаналізувати як загальні, так і окремі складності 
діяльності інтервенційних кардіологів в Україні. 

Основні напрямки діяльності центру:

1. Надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з хронічними 
та гострими формами коронарного атеросклерозу.

2. Подальший розвиток реперфузійних мереж, які забезпечать сучасне 
лікування хворих на гострий інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST. Ро-
бота у цьому напрямку дозволить зменшити рівень смертності від гострого 
інфаркту міокарду з 14-15% до 4-6%.

3. Удосконалення методик перкутанних коронарних втручань хворим 
хронічною ішемічною хворобою серця; впровадження втручань з викорис-
танням новітніх моделей стентів та іншого лікувального та діагностичного 
інструментарію, які сприяють зменшенню кількості несприятливих подій 
після перкутанних коронарних втручань.

4. Подальше удосконалення Реєстру коронарних втручань в Україні з 
метою досягнення максимально повної інформації про інтервенційне ліку-
вання хворих на коронарний атеросклероз. 

Показання для направлення хворих у центр:     

1. Хворі на хронічну ішемічну хворобу серця та стенокардією II-IV 
функціонального класу.

2. Хворі на гострі коронарні синдроми (STEMI и NSTEMI);
3. Хворі з повторною стенокардією після перкутанних коронарних втручань.
4. Хворі з повторною стенокардією після аортокоронарного шунтування;
5. Хворі, яким під час гострого інфаркту міокарда було проведено пер-

винне коронарне втручання, під час якого виявлено багатосудинне атеро-
склеротичне ураження.

6. Складні для перкутанной реваскуляризації клінічні випадки, що ви-
магають високотехнологічних методик внутрішньосудинної діагностики і 
ексклюзивних технологій втручань (хронічні оклюзії, справжні біфурка-
ційні поразки, рестеноз і тощо).

Контакти:

Відділ інтервенційної кардіології (6-й поверх)
Тел/факс: (044) 249-70-16 Е-mail: maksym.sokolov@gmail.com
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР З РЕАБІЛІТАЦІЇ 

КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Керівник центру –  д. мед. н., професор, 
Заслужений лікар України
Валентин Олександрович Шумаков

Наукові консультанти:
Д. мед. наук, професор І.Е. Малиновська
Д. мед. наук, професор Л.М. Бабій
Канд. мед. наук Я.Ю. Щербак
Канд. мед. наук Ю.О. Хоменко
Канд. мед. наук Л.Ф. Кіселевич

Основні напрямки діяльності центру:

Реабілітація, тобто повернення активного соціального статусу та макси-
мально можливе відновлення професійних та фізичних здібностей хворих на:

• ускладнений інфаркт міокарда;

• постінфарктний кардіосклероз; 

• серцеву недостатність до 2а;

• після хірургічних кардіологічних втручань (стентування, шунтування, 
імплантація клапанів та пристроїв контролю серцевого ритму та насо-
сної функції серця);

• довготривале (роками) спостереження за процесами атерогенезу – про-
гресування атеросклеротичних бляшок у вінцевих артеріях з корекці-
єю лікування, спрямованого на стабілізацію и регрес процесу.
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Методи обстеження: 

ЭКГ, ЭхоКГ, фізичне навантаження з ЕКГ-контролем, добова реєстрація 
ЕКГ та артеріального тиску, комп’ютерна томографія, ядерно-магнітний 
резонанс (кардіологічні програми), біохімічні дослідження крові, підготовка 
до проходження МСЕК.

Методи лікування:

Групові та індівідуальні програми відновлення соціального та фізичного 
стану пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які враховують діагноз, 
ускладнення перебігу захворювання, вікові особливості. Заняття у центрі під 
наглядом кваліфікованого персоналу. Медикаментозне лікування з корекцією 
за результатами обстеження у дінаміці залежно від початкового стану хворого. 
За потреби повторна госпіталізація задля детального обстеження та зміни 
лікувальної програми. Контроль процесів атерогенезу за допомогою сучасних 
методів візуалізації атеросклеротичних бляшок та відповідне лікування.

Центр також тісно співпрацює з іншими кардіологічними закладами 
Академії медичних наук та МОЗ України – Інститутом серця МОЗ України, 
Інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Національним 
інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

Контакти:

2-й клінічний корпус, відділ інфаркту міокарда та відновлювального 
лікування
Тел.: (044) 249-88-08,  (044) 275-66-00.       Факс: (044) 275-66-00
Е-mail: valex_s@ukr.net
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЖИТТЄЗАГРОЗЛИВИХ 

ТА РІДКІСНИХ АРИТМІЙ

Керівник центру – 
доктор медичних наук, 
професор Олег Сергійович Сичов

Консультанти центру:

Старший науковий співробітник, доктор медичних наук 
Юрій Васильович Зінченко

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук 
Олена Миколаївна Романова

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук 
Олександр Іванович Фролов

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук 
Ганна Миколаївна Солов’ян

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук 
Таісія Вячеславовна Гетьман

Завідувач електрофізичної лабораторії з рентген-операційною 
Сергій Володимирович Лизогуб

Амбулаторна консультація та експертна думка 
досвідченого аритмолога – з понеділка по п’ятницю 
в поліклініці центру.

За необхідності – госпіталізація пацієнтів для проведення діагностики 
та лікування.
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Ексклюзивність центру в тому, що це цілісний комплекс, 
в якому поєднуються всі найсучасніші інвазивні, 
інструментальні та фармакологічні підходи до лікування 
порушень ритму та провідності серця

Персоніфікований підхід – гарантований для кожного пацієнта!

 Діагностика та лікування паро-
ксизмальних тахіаритмій, небез-
печних для життя порушень ритму 
та провідності серця, аритмій, зу-
мовлених синдромом нічного ап-
ное сну. 
Програмація кардіостимуляторів.         
 Підбір оптимальної медикамен-
тозної терапії та спостереження за 

пацієнтами з імплантованими пристроями.
 Діагностика причин синкопальних станів за допомогою інвазивних та 
неінвазивних досліджень, загрозливих для життя синдромів (Бругада, по-
довженого та скороченого інтервалів QT тощо), імплантація кардіоверте-
рів-дефібриляторів хворим з високим ризиком раптової серцевої смерті, 
імплантація штучних водіїв ритму, радіочастотна абляція аритмій з вико-
ристанням електромагнітної навігації.

Центр має найбільший досвід 
проведення черезстравохідної 
ехо   кардіографії для діагностики 
тромбоутворення в порожнинах 
серця, черезстравохідної стиму-
ляції для купірування тріпотін-
ня передсердь, електричної та 
фармакологічної кардіоверсії у 
складних пацієнтів.

Контакти для лікарів та пацієнтів: 

Тел.: (044) 249 88 04
E-mail: lisogub.sv@rambler.ru 
Факс: +38 (044) 249 70 08
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР З ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ 

РЕЗИСТЕНТНИХ ТА ОСОБЛИВИХ ФОРМ 
ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Керівник центру – д. мед. н., професор 
Лутай Михайло Іларіонович

Консультанти: 
пров. н. с., д. мед. н. В.В. Бугаєнко 
ст. н. с., к. мед. н. І.П. Голікова 
ст. н. с., к. мед. н. Г.Ф. Лисенко 
ст. н. с., к. мед. н. О.М. Ломаковський 
н. с., к. мед. н. О.І. Моісеєнко

Показання для направлення хворого у центр

• Резистентна стенокардія – наявність ангінальних нападів після ревас-
куляризації міокарда (АКШ, стентування) на фоні оптимальної меди-
каментозної терапії

• Особливі форми стабільної ІХС: вазоспастична, мікроваскулярна сте-
нокардія, безбольова ІХС, ішемічна кардіоміопатія (діагностика і ліку-
вання)

• Складні випадки щодо диференційної діагностики ІХС/вторинної сте-
нокардії: кардіоміопатії (ГКМП), аномалії коронарних артерій, вади 
серця тощо

Направлення приймаються від лікувально-профілактичних закладів 
різних рівнів за наявності відповідних показань

Співробітники центру проводять стрес-ехокардіографію з добутаміном
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Діагностичні засоби

• Проби з ДФН (тредміл-тест, велоергометрія)
• Парні фармакодинамічні тести з дозованим фізичним навантаженням 

для вибору/корекції медикаментозної терапії, включаючи пацієнтів з 
резистентною стенокардією

• Холтерівське моніторування ЕКГ
• Фармакологічні проби та інтракоронарні тести з провокацією вазоспазму
• Стрес-ЕхоКГ з навантаженням чи добутаміном
• Трансторакальна допплер-ЕхоКГ ПМШК ЛКА з вимірюванням діасто-

лічного коронарного резерву після внутрішньовенного введення дипі-
ридамолу/аденозину – для неінвазивного визначення коронарного ре-
зерву (діагностика мікроваскулярних порушень)

• КТ-коронарографія. Визначення кальцію у коронарних артеріях, аорті, 
клапанах (за участі відділу ядерної медицини та променевої діагностики)

• МРТ-коронарографія (за участі відділу ядерної медицини та промене-
вої діагностики)

• Інвазивна коронарна ангіографія (за участі відділу інтервенційної кар-
діології та рентген-хірургії)

Контакти: 

Тел.: 044 249 70 09 – проф. М.І. Лутай: mlutay@mail.ru
Тел.: 044 249 70 09 – д.м.н. В.В. Бугаєнко 
Тел.: 044 249 88 06 – к.м.н. Г.Ф. Лисенко: annalуsenko@rambler.ru
Тел.: 044 249 88 06 – к.м.н. О.М. Ломаковський: lomakovsky@ukr 

Парний фармакодинамічний тест 
з фізичним навантаженням на 

тредмілі

Мультимодальна візуалізація міокарда з вико-
ристанням стрес ЕхоКГ + стрес МРТ + МРТ 
з контрастуванням для оцінки гібернованого/
життєздатного міокарда у пацієнта з перене-
сеним інфарктом. У складних клінічних випад-
ках, для вибору стратегії лікування, діагнос-
тика з візуалізацією міокарда проводиться за 
участі експертних груп, які включають фахів-
ців з ехокардіографії, променевої діагностики, 
МРТ тощо.
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР 
З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СІМЕЙНИХ 

ТА РЕФРАКТЕРНИХ ДИСЛІПІДЕМІЙ

Науковий керівник – д. мед. наук, професор, 
лікар-кардіолог вищої категорії, 
керівник відділу дисліпідемій 
Олена Іванівна Мітченко

Наукові консультанти:
К.м.н., ст. наук. співр. В.Ю. Романов – 
лікар-кардіолог вищої категорії 
К.м.н., наук. співр. А.О. Шкрьоба – 
лікар-кардіолог першої категорії
К.м.н., мол. наук. співр. Г.О. Ілюшина – 
лікар-кардіолог першої категорії
Мол. наук. співр. Ю.Є. Штонда – лікар-кардіолог

Основні напрямки діяльності Центру:

1. Консультації з метою діагностики та лікування сімейних та рефрак-
терних вторинних дисліпідемій у консультативній поліклініці ДУ «ННЦ 
«Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска». 

2. Госпіталізація пацієнтів із підозрою на рідкісні форми сімейних та 
рефрактерних вторинних дисліпідемій з метою надання висококваліфіко-
ваної медичної допомоги хворим відповідно до сучасних світових рекомен-
дацій з урахуванням етіології та індивідуалізацією терапії. 

3. Співпраця з додатковими службами ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. акад. М.Д. Стражеска» – генетичною та імунологічною лабораторіями 
(визначення сучасних лабораторних маркерів сімейних та рефрактерних 
вторинних дисліпідемій), лабораторіями інструментальної діагностики 
(МРТ, КТ, коронароангіографія). 

4. Співпраця з установами МОЗ та НАМН України – Національний ін-
ститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ, Національний 
інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, Інститут ен-
докринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ, ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ», Київський міський клінічний 
ендокринологічний центр, Український науково-практичний центр ендокрин-
ної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України для 
надання поетапної високоспеціалізованої допомоги при коморбідній патології. 

5. Участь у створенні європейських реєстрів хворих з сімейними гіперхо-
лестеринеміями – Screen ProFH Project та EAS-FHSC – для вдосконалення 
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діагностичних та лікувальних засобів, верифікованих згідно з міжнародни-
ми стандартами. 

Діагностичні засоби та ексклюзивність надання допомоги:

1. Всебічне біохімічне, імунологічне та генетичне дослідження хворих з 
сімейними та рефрактерними вторинними дисліпідеміями з метою визна-
чення етіології та патогенезу порушень ліпідного профілю. 

2. Оцінка стану коронарних та пери-
феричних судин за даними інвазивних та 
неінвазивних (УЗД каротид, кісточково-
плечовий індекс) досліджень. 

3. Розробка індивідуалізованих схем ме-
дикаментозної терапії, а в разі необхідності 
надання поетапного спадкоємного лікуван-
ня іншими спеціалістами (кардіохірургами, 
ендокринологами, педіатрами, генетиками).

4. Формування реєстру та каскадного 
скринінгу хворих з гомозиготними сімейни-
ми та рефрактерними гетерозиготними гі-
перхолестеринеміями в Україні та проведен-
ня аферезу у спеціалізованій лабораторії.

5. Надання діагностичної та лікувальної 
допомоги хворим з гомозиготними сімей-
ними та рефрактерними гетерозиготними 
гіперхолестеринеміями у співпраці з провід-
ними європейськими ліпідними центрами. 

Показання для направлення хворого у Центр:

• Гомо- та гетерозиготні сімейні гіперхолестеринемії
• Гомо- та гетерозиготні сімейні гіпертригліцеридемії
• Гомо- та гетерозиготні сімейні комбіновані дисліпідемії
• Тяжкі випадки рефрактерної вторинної дисліпідемії, які потребують до-

даткової диференціальної діагностики (гіпотиреоз, цукровий діабет, полі-
кістоз яєчників, терапія гестагенами, андрогенодефіцит та ін.) 

• Клінічні випадки статинорезистентності та непереносимості статинів

Контакти:

Консультативний кабінет № 15 (корпус № 1, поліклінічне відділення)
Графік роботи: Пн-Пт 9.00-15.00; Сб-Нд – вихідні дні
Тел.: (044) 249-70-17 (попередній запис на консультацію)
Тел./факс: (044) 249-88-10 Е-mail: cardiom@bigmir.net; vromanov9@gmail.com 
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР 
З ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Основні напрямки діяльності центру:

1. Здійснення висококваліфікованих діагностики та лікування пацієнтів 
із легеневою артеріальною гіпертензією та хронічною легеневою тромбоем-
болічною гіпертензією в амбулаторних та стаціонарних умовах.

2. Відбір хворих із легеневою гіпертензією для проведення сучасного  лі-
кування із застосуванням інтервенційних та хірургічних втручань.

3. Підвищення рівню теоретичних знань та навчання медичного персо-
налу лікувальних установ практичним навичкам з діагностики та лікування 
легеневої  гіпертензії (ЛГ).

4. Створення науково-методичного керівництва та протоколу ведення 
хворих із легеневою гіпертензією, рекомендацій із діагностики та лікування 
первинної легеневої гіпертензії.

5. Підтримання постійного зв’язку із закладами охорони здоров’я пер-
винної, вторинної та третинної ланок надання медичної допомоги з метою 
координації своєчасного виявлення, діагностики і лікування пацієнтів із 
легеневою гіпертензією.

6. Організація співпраці  із додатковими службами (хірургічний центр з 
трансплантації та пульмональної ендартеректомії, відділення корекції вро-
джених вад серця, центр планування сім’ї, ревматологічний центр)

7. Організація, проведення та участь у науково-практичних конференці-
ях, присвячених проблемі легеневої гіпертензії.

8. Співпраця з міжнародними науковими центрами та клініками Німеч-
чини, Італії, Польщі та Індії  з метою підвищення кваліфікації кардіологіч-
них кадрів України.

Науковий консультант
д.м.н., професор 

Юрій Миколайович Сіренко

Керівник центру
д.м.н., лікар-кардіолог вищої категорії

Ганна Дмитрівна Радченко 
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9. Співпраця з пацієнтськими та іншими громадськими організаціями 
України та організація навчання пацієнтів.

10. Ведення Реєстру хворих з легеневою гіпертензією груп 1 та 4 різних 
вікових груп.

Діагностичні засоби та ексклюзивність надання допомоги:

1. В центрі проводять усі методи дослідження, що є специфічними та 
обов’язковими для пацієнтів з легеневою гіпертензією, включаючи тест із 6-ти 
хвилинною ходою, лабораторні прогностичні маркери, ЕхоКГ на апаратах екс-
перт класу (трансезофагеальна ЕхоКГ за необхідності), спіральна комп’ютерна 
томографія з ангіопульмонографією,  визначення показників зовнішнього ди-
хання (за необхідності), катетеризація правих відділів серця з визначенням па-
раметрів гемодинаміки методом термодилюції (єдиний метод, який дозволяє 
встановити діагноз легеневої артеріальної гіпертензії), проведення вазореак-
тивного тесту (дозволяє визначати тактику лікування пацієнтів). 

2. Вибір специфічного лікування проводиться за результатами обсте-
ження та згідно сучасним протоколам і стандартам лікування. При необхід-
ності, до визначення тактики лікування залучаються провідні спеціалісти 
інших країн 

3. Пацієнтам надається можливість приймати участь у клінічних дослі-
дженнях ефективності новітніх препаратів для лікування легеневої гіпертен-
зії. У подальшому проводиться амбулаторне довгострокове спостереження.

Показання для направлення хворого у центр:                                              

1. Середній тиск в легеневій артерії за да-
ними ЕхоКГ > 25 мм рт.ст. та  підозра на на-
явність ЛГ, що відноситься до групи 1 (ідіо-
патична, асоційована із вродженими вадами 
серця,  захворюваннями сполучної тканини, 
портальною гіпертензією, тощо).

2. Клінічна симптоматика, яка не від-
повідає  тяжкості основного захворювання 
(ХОЗЛ, лівошлуночкової серцевої недостат-
ності).

3. Хронічна тромбоемболічна ЛГ. 

Контакти: 

Консультативний кабінет № 15 (корпус №1, поліклінічне відділення)      
Тел.: (044) 249 70 40, моб. 066 712 84 05 (Г.Д. Радченко)
Тел./факс: (044) 249 70 41 Е-mail: rganna@bigmir.net      
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗЛОЯКІСНОЇ 

ТА РЕЗИСТЕНТНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Науковий керівник: д. мед. н., професор, 
лікар-кардіолог вищої категорії, 
керівник відділу гіпертонічної хвороби 
Є.П. Свіщенко

Наукові консультанти:

К.м.н., науковий співробітник, 
лікар-кардіолог вищої категорії О.О. Матова

К.м.н., старший науковий співробітник, 
лікар-кардіолог вищої категорії Л.В. Безродна

Основні напрямки діяльності

Це єдиний в Україні лікувально-діагностичний центр, що спеціалізуєть-
ся на допомозі хворим з найтяжчими проявами артеріальної гіпертензії.

• Консультації пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією, а 
також хворих з неконтрольованою гіпертензією на тлі цукрового діа-
бету, захворювань нирок, після перенесених цереброваскулярних подій 
та з рецидивуючими гіпертензивними кризами

• Госпіталізація хворих з найбільш тяжким (злоякісним та резистентним 
перебігом) артеріальної гіпертензії, а також хворих із рецидивуючими 
гіпертензивними кризами, неконтрольованою гіпертензією на тлі су-
путніх захворювань

Д.м.н., старший науковий 
співробітник, лікар-кардіолог 
вищої категорії Л.А. Міщенко

Д.м.н., провідний науковий 
співробітник, лікар-кардіолог 
вищої категорії О.Г. Купчинська
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• Діагностика артеріальної гіпертензії неясного генезу і причин резис-
тентності до терапії 

• Розробка нових технологій лікування тяжких форм артеріальної гі-
пертензіі на основі оцінки ренін-альдостеронового профілю, симпато-
адреналової активності, виявлення об’ємзалежних форм артеріальної 
гіпертензії.

Методи діагностики причин тяжкої артеріальної гіпертензії

• Мультиспіральна комп’ютерна томографія або МРТ нирок, наднирни-
ків таангіографія судин нирок і головного мозку

• Допплер-ЕХО-кардіографія
• Дуплексне сканування сонних і ниркових артерій
• Аортографія ниркових судин
• Визначення альдосторен-ренінового співвідношення
• Визначення вмісту в крові кортизолу та метанефринів в умовах фарма-

кологічних проб

Ексклюзивні методи лікування

• Персоналізована терапія залежно від патогенетичного варіанту захво-
рювання (гіперреніновий, симпатоадреналовий, об’ємзалежний)

• Хронобіологічна терапія
• Апробація нових методів лікування (симпатектомія парааортальних 

гангліїв та радіочастотна абляція ниркових артерій)

Покази для направлення пацієнтів до центру

• Злоякісна артеріальна гіпертензія
• Резистентна артеріальна гіпертензія
• Тяжка артеріальна гіпертензія (АТ  180/100)
• Артеріальна гіпертензія неясного генезу 
• Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на цукровий діабет, 

захворювання нирок, периферичних артерій, після перенесених цере-
броваскулярних подій, ускладнена серцевою недостатністю

• Рецидивуючі гіпертензивні кризи

Контакти

Консультативний кабінет № 14 (поліклінічне відділення)
Е-mail: svyshchenko@yahoo.com
Тел.: +38 050 939 58 01 Свіщенко Євгенія Петрівна
Тел.: +38 050 338 86 06 Міщенко Лариса Анатоліївна
Тел.: +38 050 543 89 86 Матова Олена Олександрівна
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ТА 
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІОКАРДИТУ І КАРДІОМІОПАТІЙ

Консультанти: доктор медичних наук Д.В. Рябенко, доктор медичних 
наук Ж.М. Висоцька, кандидат медичних наук Н.С. Поленова, кандидат 
медичних наук С.В. Чернюк, кандидат медичних наук О.В. Дмитриченко

Показання для направлення в центр:

• Діагностика, диференційна діагностика та лікування важкого перебігу 
гострого та хронічного міокардиту

• Диференційна діагностика міокардиту та ДКМП

Діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії, 
визначення наявності обструкції виносного тракту 
та розрахунок ризику раптової смерті

• Діагностика рідкісних форм кардіоміопатій, зокрема аритмогенної 
КМП правого шлуночка, рестриктивних КМП та амілоїдозу серця, не-
компактної кардіоміопатії

• Діагностика хвороби Андерсона–Фабрі, показання до призначення па-
тогенетичного лікування

• Розробка індивідуалізованих схем терапії для хворих з кардіоміопатіями 
та міокардитом і, в разі необхідності, забезпечення етапності лікування в 
співпраці з іншими спеціалістами (кардіохірургами, аритмологами)

• Діагностика набутих вад серця, оцінка показань до оперативного ліку-
вання, моніторинг функціонального стану та фармакотерапії після опе-
ративного втручання

Науковий консультант
академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор 
В.М. Коваленко

Керівник центру
доктор медичних наук, професор, 

лікар вищої категорії 
О.Г. Несукай
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• Діагностика та лікування серцевої не-
достатності зі збереженою та зниженою 
фракцією викиду у хворих з некоронар-
ними захворюваннями

• Персоніфікований моніторинг рідкісних 
кардіоміопатій

Методи дослідження:

• Трансторакальна ехокардіографія
• Черезстравохідна ехокардіографія 

в режимі 2D, 4D
• Спекл-трекінг ехокардіографія в режимі 

2D, 4D
• Стрес-ехокардіографія 
• Дослідження показників варіабельності 

серцевого ритму 
• МРТ серця та інтерпретація його 

результатів для диференційної 
діагностики міокардиту 
та кардіоміопатій

• Комп’ютерна томографія 
з контрастуванням судин серця

• Оцінка імунного статусу у хворих 
з кардіоміопатіями та міокардитом 
із застосуванням сучасних методів 
для визначення рівнів прозапальних 
та протизапальних цитокінів, антитіл 
до міокарда, активності реакцій клітинного 
і гуморального імунітету, активації 
лімфоцитів на специфічний антиген міокарда

• Генетичне дослідження у хворих 
на дилатаційну кардіоміопатію

• Генетична діагностика хвороби 
Андерсона–Фабрі

Контакти

Телефон: (044) 279 39 24
Електронна пошта:
nesukay@yahoo.com 
polenovanata@yandex.ua
ryabenko.dv@yandex.ua

Спекл-трекінг ехокардіографія: 
2D стрейн при хронічному 

міокардиті

Спекл-трекінг ехокардіографія: 
циркулярний 4D стрейн при 
дилатаційній кардіоміопатії

МРТ серця у пацієнта 
з міокардитом
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР РЕЗИСТЕНТНОЇ 

ТЯЖКОЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

Консультанти:
ст. н. співр. відділу серцевої недостатності, к.м.н. Л.П. Паращенюк
ст. н. співр. відділу серцевої недостатності, к.м.н. А.В. Ляшенко
ст. н. співр. відділу серцевої недостатності, к.м.н. Н.А. Ткач
пров. н. співр. відділу реанімації та інтенсивної терапії, д.м.н. О.І. Іркін
зав. електрофізіологічною лабораторією з рентгенологічною операційною 
С.В. Лизогуб
н. співр. відділу серцевої недостатності, к.м.н. І.О. Дюдіна
н. співр. відділу серцевої недостатності, к.м.н. О.Ю. Нестеренко
мол. н. співр. відділу серцевої недостатності, к.м.н. М.Р. Ільницька

Характеристика та основні напрямки діяльності Центру

Це єдиний в Україні лікувально-діагностичний центр, що спеціалізу-
ється на допомозі хворим з тяжкою резистентною до фармакотерапії 
хронічною серцевою недостатністю (ХСН).

• Консультації пацієнтів у поліклінічному відділенні ДУ ННЦ «Інститут 
кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска».

• Стаціонарне лікування відповідної категорії пацієнтів у відділі серце-
вої недостатності  ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стра-
жеска».

• Подолання зумовленого ХСН рефрактерного набрякового синдрому за 
допомогою сучасних фармакотерапевтичних підходів та екстракорпо-
ральних методів лікування.

• Розробка та підбір індивідуалізованих схем підтримувальної амбула-
торної фармакотерапії з урахуванням етіології ХСН та супутньої па-
тології.

Керівник центру – 
д.м.н., професор Л.Г. Воронков
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• Навчання пацієнтів з тяжкою ХСН способу життя та навичкам само-
догляду за індивідуальними програмами.

• Визначення показань до кардіохірургічного лікування ХСН та підго-
товка пацієнтів до кардіохірургічних втручань.

Діагностичні підходи: 

ЕКГ, ЕходопплерКГ, комп’ютерна томо-
графія, МРТ (кардіопрограма), визначення 
функціонального стану нирок (ШКФ, кіль-
кісна мікроальбумінурія, альбумін/креати-
нін сечі), натрійуретичного пептиду, інших 
прогностичних біомаркерів, стану обміну 
заліза, чутливості до інсуліну, ендотеліаль-
ної функції та генетичних маркерів, електро -
фізіологічне дослідження.

Лікувальні підходи: 

Фармакотерапія, екстракорпоральні методи (ультрафільтрація крові, 
сорбційні методи), кардіоресинхронізаційна терапія.

Центр тісно співпрацює з кардіохірургічними закладами НАМН 
та МОЗ України (Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова, Національний інститут хірургії та трансплантології 
ім. О.О. Шалімова, Інститут серця). 

Показання для направлення хворого у центр: 

Резистентна до фармакотерапії  тяжка хронічна серцева недостатність на 
ґрунті ІХС, артеріальної гіпертензії або дилатаційної кардіоміопатії.

Контакти:

Консультативний кабінет № 13 (корпус № 1, 2-й поверх)
Тел. (044) 249 70 17 (попередній запис на консультацію)
Тел. (044) 249 70 06 Паращенюк Лілія Павлівна        Факс: (044) 239 26 57 
E-mail: lgvoronkov@ gmail.com; prezlyata@yandex.ru
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ЕКСПЕРТНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР РІДКІСНИХ 

ТА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИХ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБ

Консультанти:
д.м.н., професор О.П. Борткевич – головний науковий співробітник відді-
лу некоронарних хвороб серця та ревматології
к.м.н. О.О. Гарміш – старший науковий співробітник відділу некоронар-
них хвороб серця та ревматології
к.м.н. Ю.В. Білявська – науковий співробітник відділу некоронарних хво-
роб серця та ревматології
к.м.н. С.О. Коваленко – науковий співробітник відділу некоронарних хво-
роб серця та ревматології

Діагностичні  засоби:

• Цифрова рентгенографія
• Двоенергетична рентгенівська кісткова 

денситометрія
• Комп’ютерна томографія та МРТ опорно-

рухового апарата
• Ультразвукове дослідження суглобів
• Визначення сучасних імунологічних та 

імуногенетичних маркерів фармакорезис-
тентних ревматичних хвороб (антинуклеарні 
анти   тіла та їх підтипи, інтерлейкіни, цитру-
ліновані пептиди, імунні комплекси тощо)

Ексклюзивні методи лікування:

• Імунобіологічна терапія
• Імуносупресивна та імуномодифікуюча терапія

Науковий консультант – 
академік НАМН України 

професор Володимир 
Миколайович Коваленко

Керівник – 
професор Галина 

Олександрівна 
Проценко

Професор 
Олег Петрович 

Борткевич
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• Обґрунтування застосування глюкокортикоїдів
• Еферентні методи (плазмаферез)
• Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів
• Розробка і обґрунтування програм персоніфікованої терапії

Показання для направлення хворого у центр:

Вік > 18 років.
Захворювання кістково-м’язової системи з аутоімунним та імунокомплек-

сним механізмами розвитку (ревматичні захворювання суглобів, в т.ч. ранній 
недиференційований артрит, ревматоїдний артрит, серонегативні спондилоар-
тропатії, в т.ч. анкілозивний спондилоартрит, псоріатичний артрит; реактивні 
артрити; метаболічні артропатії, в т.ч. подагричний артрит, сольові артропатії) 
– за умови: а) не визначеного на попередніх етапах обстеження за допомогою 
стандартних методів та відповідно до стандартів дослідження чіткого діагнозу; 
б) важкого перебігу та/або високої активності хвороби, резистентної до про-
ведення стандартної фармакотерапії; в) необхідності призначення високоспе-
ціалізованих технологій, напр. призначення біологічних агентів, пульс-терапії, 
еферентних методів, з метою модифікації перебігу хвороби.
Лікування та моніторинг пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артри-

том, що досягли 18 років.
Системні хвороби сполучної тканини, в т.ч. системні васкуліти, з первинною 

клініко-лабораторною маніфестацією, в стадії загострення процесу, або невпин-
но прогресуючому перебігу, резистентністю до призначеної фармакотерапії.
Остеоартроз з ознаками реактивного синовіту, або прог ресуючим пере-

бігом, що веде до стійкої втрати працездатності, або потребує направлення 
на ортопедичне лікування.
Системний остеопороз, що потребує визначення за допомогою дво-

енергетичної рентгенівської денситометрії, та/або підбору сучасних базис-
них антиостеопоретичних засобів.
Потреба в проведенні еферентних методів 

лікування (плазмаферезу). 
Персоніфіковане лікування резистентних 

до фармакотерапії ревматичних хвороб.
Персоніфікований моніторинг резистент-

них та рідкісних ревматичних захворювань.

Контакти:

Консультативний кабінет № 26 (корпус № 1, 2-й поверх) 
Тел.: (044) 249 70 32; (044) 270 39 24 (питання госпіталізації)
(044) 249 70 17 (попередній запис на консультацію)
Факс: (044) 275 52 63 E-mail: g_protsenko@yahoo.com; bortkevych@yahoo.com



ДУ “ННЦ “Інститут кардіології імені 
академіка М.Д. Стражеска”

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Реєстратура: (044) 249-70-17 (з 9.00 до 16.30)

www.strazhesko.org.ua


