
 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 

ЩОРІЧНИЙ XV КИЇВСЬКИЙ КУРС  

З КОРОНАРНИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЙ  

 
Організатори курсу: 
Міністерство охорони здоров’я України 

Національна академія медичних наук України 

ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.  М.Д. Стражеска» НАМН України 

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

Асоціація інтервенційних кардіологів України 

 

Офіційним технічним партнером заходу виступає ПП «Візит-Сервіс». 

 
Місце проведення:      м. Київ, ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.  М.Д. Стражеска» НАМН України  

(вул. Народного Ополчення, 5) 

 

Дата проведення: 20-22 квітня, 2016 року 
 

Мета курсу: подальше впровадження в клінічну практику сучасних інтервенційних методик 

діагностики та лікування коронарної хвороби, впровадження клінічних протоколів 

лікування пацієнтів з ІХС 

 

Проблемні питання: реперфузійна терапія гострого інфаркту міокарда, коронарне стентування у пацієнтів зі 

стабільною стенокардією, перспективи інтервенційної кардіології 

 

Трансляція: з катетеризаційної лабораторії ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» 

НАМН України фахівцями з різних міст України 

 

on-line реєстрація на курс та 

участь у науковій програмі: 

 
 

 

посилання на МОЗ України 

для відрядження 
 

 
 

 

Реєстраційний внесок: 

www.pci-ua.org 
 
 
 

www.moz.gov.ua/ua/portal/plan_congress_2016.html 
реєстр науково-практичних конференцій п/п №84 
 

 
 

реєстраційний внесок (матеріали курсу, проживання в готелі,  

харчування, проїзд: готель-інститут-готель) складає 500 гривень. 

Внесок можна перерахувати на р/рахунок технічного організатора 

або сплатити на стійці реєстрації безпосередньо в день проведення заходу: 
 

ФОП Розборська Альона Віталіївна 

Юр. адреса: 02140, м. Київ, пр.Бажана,16, кв.365;  

т/ф: +38 044 455-93-74 Ід. номер: 2886618262; 

р/р 26008056212375 в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк»  

м. Києва МФО 380269  
  

Проживання: 

 

Транспортне 

забезпечення: 

Готельний комплекс «Русь», вул. Госпітальна, 4 

 

20.04.  6:00-8:30     - зустріч учасників, Залізничний Вокзал,            

                                  Південний вихід, Поселення до Готелю  

            9:00-9:15     - від`їзд  від готелю 

            18:00          - повернення до готелю 

21.04   7:30            - від`їзд від готелю 

            18:00          - від`їзд на гала-вечерю 

22.04     7:30            - від`їзд від готелю 
 

  

  
ПРОХАННЯ ДО ВСІХ УЧАСНИКІВ КУРСУ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЮ УЧАСТЬ ТА ЧАС ПРИЇЗДУ 

 

Контактний телефон із оргпитань:       Олена Карпенко   тел.:   +38 044 364-57-71;  +38 067 503-83-13  

                                                             Розборський В.І., тел.: +38 067-236-23-35 

 

e-mail: v.service@i.ua    http://www.vizitservice.com    www.facebook.com/VisitServiceKyiv 
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