


20–22 вересня 2017 року в м. Києві відбу-
деться XVIII Національний конгрес кардіологів 
України і я запрошую Вас до активної участі у 
цьому науковому форумі.  

Цьогорічною тематикою Конгресу буде персоніфікований підхід до 
лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини.  

В рамках Конгресу будуть проходити пленарні засідання, на яких 
будуть представлені лекції провідних вітчизняних та зарубіжних вче-
них, секційні засідання, майстер-класи, симпозіуми, семінари, де будуть 
висвітлені основні питання сучасної кардіології та можливості лікуван-
ня пацієнтів. 

Уже стало доброю традицією проведення Спільного засідання 
Європейського товариства кардіологів та Асоціації кардіологів України, 
а також Українсько-Європейського форуму за участю провідних кардіо-
логів України та Європейського Союзу. 

Традиційно буде проведений конкурс стендових доповідей та кон-
курс молодих вчених, організована виставка сучасних лікарських засобів, 
виробів медичного призначення і спеціалізованих видань.

Запрошуємо Вас до активної співпраці в організації XVIII Націо -
нального конгресу кардіологів України. Чекаємо від Вас пропозицій щодо 
формування програми та тези доповідей на адресу оргкомітету.

Вельмишановний(а) колего!

З повагою, 
Віце-президент НАМН України 
Президент Асоціації кардіологів України,
академік НАМН України, професор                      В.М. Коваленко

XVIII Національний конгрес кардіологів України XVIII Національний конгрес кардіологів України

Форма участі  
Усна доповідь, розбір клінічного випадку, майстер-клас, доповідь на конкурсі 
молодих вчених, стендова доповідь, тези.
Для включення в програму доповідей подання тез є обов’язковим.

Правила оформлення тез

1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman 12 пт, через 
1 інтервал. Мова українська, російська, англійська.

2. Структура тез: 
назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та ініціали 
авторів; заклад, в якому проводилося наукове дослідження, місто;

Конгрес відбудеться 
в НСК «Олімпійський» 
(вул. Велика Васильківська, 55 –
станції метро «Олімпійська», 
«Палац спорту»)

Конгрес проводиться згідно з реєстраційним посвідченням № 414 УкрІНТІ від 12.07.2016 р. 
у Всеукраїнському реєстрі науково-практичних заходів МОЗ та НАМН України на 2017 р.

•гострий інфаркт міокарда та питання 
   реабілітації
•атеросклероз та ішемічна хвороба 
  серця
•артеріальна гіпертензія
•інтервенційна кардіологія
•кардіохірургія
•некоронарогенні захворювання  
   міокарда
•аритмії та раптова серцева смерть

•гостра та хронічна серцева 
   недостатність
•метаболічний синдром
•дитяча кардіологія
•профілактична кардіологія
•експериментальна кардіологія та 
   фундаментальні дослідження
•фармакотерапія
•медико-соціальні аспекти кардіології

Основні науково-практичні напрямки Конгресу



3. Текст тез повинен включати:
мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати;
(усі абревіатури повинні бути розшифровані).

4. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу 
org-vavilova@yandex.uа В одному файлі повинні міститися одні тези. Ім’я файла, 
під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, ініціали першого 
автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи.

Наприклад: ЗавгороднійВІДніпро1 для першої роботи і Завгород ній   ВІДні  про2 
для другої роботи. Ім’я файла задається українськими літерами без пропусків та 
розділових знаків.  

Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про 
авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний 
телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з організацій  -
ним комітетом. 

Обов΄язково вказати, чи бажаєте ви зробити стендову доповідь. 

Тези приймаються до 27 травня 2017 р. включно за електронною адресою: 
org-vavilova@yandex.ua (з приміткою – на XVII Національний конгрес кардіологів 
України – тези доповідей або стендова доповідь). 

До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не 
комерційну, а фармакопейну назву. 

Тези, які не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені організаційним  
комітетом без узгодження з авторами.

Конкурс молодих вчених (усні доповіді) 

Тези усних доповідей для розгляду оргкомітетом подаються до 27.05.2017 р. 
з поміткою «На конкурс молодих вчених» – XVII Національний конгрес 
кардіологів України. Тези приймаються в електронному вигляді у форматі Word на 
електронну адресу org-vavilova@yandex.ua

Адреса Оргкомітету: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ 
Оргкомітет XVII Національного конгресу кардіологів України
Тел. для довідок: 249-70-03, факс: 249-70-03, 275-42-09

Е-mail: stragh@bigmir.net  

Сайт: www.strazhesko.org.ua  




