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Програма, що буде представлена на Конгресі, – це спільний результат 
праці провідних учених нашої країни. Також ми запросили поділитися 
досвідом учених зі США (D. Shmorgun), Франції (Patrick Goldstein), Іспанії 
(Alberto Cordero), Нідерландів (Peter J. Lansberg), Польщі (J.D. Kasprzak, 
M. Chudzik, А. Tomaszuk-Kazberuk), Словаччини (R. Hatala) та Вірменії 
(П.А. Зелвеян).

Засідання Конгресу проходитимуть одночасно в 9 залах і будуть 
присвячені найбільш актуальним темам сучасної кардіології та зможуть 
зацікавити лікарів різних спеціальностей. 

Вельмишановний(а)                                            !

Запрошуємо Вас взяти участь 
в XVIII Національному конгресі кардіологів України, 
що відбудеться 20–22 вересня 2017 року в м. Києві

• Основні досягнення, висновки та ре  -
зультати останніх міжнародних та 
вітчизняних досліджень в  кардіології 
будуть представлені під час пленарних 
та секційних засідань, науково-прак-
тичних симпозіумів, круглих столів та 
стендових дововідей

• Міжнародна наукова сесія кардіоло-
гів США, Франції та України, спільне 
засіда   ння Асоціацій кардіологів 
Польщі та України, Спільне засідан-
ня Асоціації аритмологів України та 
Європейської асоціації ритму серця 
(EHRA), Спільне засідання керуючо-
го комітету Європейської ініціативи 
«Stent for Life» в Україні, 
Асоціації інтервенційних кардіоло-
гів України та Асоціації невідкладної  
кардіології

• Питання коморбідності будуть роз-
глянуті з фахівцями суміжних спеці-
альностей: неврологами, психолога-
ми, діабетологами, нефрологами, 
акушерами-гінекологами  

• Кардіологи, терапевти та сімейні лі  -
карі можуть прослухати доповіді та 
обмінятися досвідом з кардіохірур  -
гами, інтервенційними кардіологами 
та інвазивними аритмологами 

• Будуть продемонстровані складні 
для діаг  ностики та лікування ви -
падки з використанням інтерактив-
ного голосування 

• Для лікарів за спеціальністю «За    галь  -
на практика – сімейна медицина» 
буде вперше прочитано курс лекцій 
«Кардіологія для сімейних лікарів» і 
продовжено курс «Базисні основи 
аритмології»

• Лікарів швидкої допомоги запрошуємо 
взяти участь в круглому столі: «Ор    га  -
нізаційні питання до    помоги хворим на 
гострий коронарний синдром на до   -
госпітальному і ранньогоспітальному 
етапах» – своїм досвідом поділиться 
Dr. Patrick Goldstein з Франції

• Традиційно буде проходити конкурс 
молодих вчених
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Місце проведення Конгресу Реєстрація учасників Конгресу
НСК «Олімпійський», 
вул. Велика Васильківська, 55
Готель «Русь» (Аритмологія) 
вул. Госпітальна, 4
Проїзд – станції метро Олімпійська, 
Палац спорту

20, 21, 22 вересня з 8.00 до 15.00 
– 2-й поверх НСК «Олімпійський»

21 вересня з 8.00 до 13.00 
– 1-й поверх Готелю «Русь»

Робота Конгресу розпочнеться 
в НСК «Олімпійський» 20 вересня о 9.00

Урочисте відкриття Конгресу 
відбудеться 20 вересня о 17.00 
в НСК «Олімпійський»,
вул. Велика Васильківська, 55

Конгрес проводиться згідно з реєстраційним посвідченням № 414 УкрІНТІ 
від 12.07.2016 р. заходів, затверджених на 2017 р. МОЗ та НАМН України

Зареєстровані учасники Конгресу отримають портфель делегата, 
в якому будуть збір     ник тез, програма, посібники, методичні рекомендації, 
сертифікат, запрошення на обід.

З повною версією наукової програми Конгресу можна ознайомитися 
на сайті www.strazhesko.org.ua

Оргкомітет Конгресу: 
Тел.: (044) 275-66-22, 246-87-44, 
Факс: 275-42-09 
Е-mail: orgmetod2017@gmail.com



Генеральні партнери Конгресу:  
                                                                                

ТОВ «Санофі-Авентіс
Україна»

BAYER
(Німеччина)

SERVIER
(Франція)

ТОВ «KРKA УКРАЇНА» TAKEDA
(Японія)

ДАРНИЦЯ
(Україна)

ARTERIUM
(Україна)

Головні партнери Конгресу:     
                                                                                                                          

PFIZER
(США)

GEDEON RICHTER
(Угорщина)

AstraZeneca
(Велика Британія)

OLFA
(Україна)

Київський Вітамінний 
Завод (Україна)

КУСУМ ФАРМ
(Україна)

Партнери Конгресу:     
 

MEDOCHEMIE LTD (Кіпр), BOEHRINGER INGELHEIM (Німеччина), GRINDEX (Латвія), 
ACINO (Швейцарія), ЮРІЯ-ФАРМ (Україна), НВФ МІКРОХІМ (Україна), RECORDATI 
GROUP (Італія), ЗДРАВО (Україна), SANDOZ (Німеччина/Швейцарія), 
СОНА-ФАРМ (Україна), MEDTRONIC (США), ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» (Україна), 
HEEL (Німеччина), PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехія), Aspen (Україна)


