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Конгрес Європейського товариства
кардіологів — 2017:
успіх Української асоціації кардіологів

28 серпня 2017 року в рамках щорічного Конгресу Європейського товариства кардіологів
(ЄТК) відбулося секційне засідання, яке було підготовлене разом Українською асоціацією кардіологів та Європейським товариством кардіологів.
Засідання було присвячено проблемам упровадження Європейських рекомендацій з легеневої
гіпертензії (ЛГ) 2015 року в різних країнах Європи
та Україні.
Засідання проходило під головуванням керівника робочої групи ЄТК із ЛГ професора Назарено Гале з університету Болонья (Італія) та керівника єдиного в Україні референтного центру з ЛГ
для дорослих професора Юрія Сіренка з Інституту
кардіології ім. М.Д. Стражеска Національної АМН
України. У засіданні взяли участь провідні українські фахівці з ЛГ: професор Л.В. Кулик (м. Львів),
доцент Л.І. Васильєва (м. Дніпро), професори
Г.Д. Радченко (м. Київ) та Ю.М. Сіренко (м. Київ).
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Були обговорені особливості та проблеми імплементації Європейських рекомендацій в Україні,
приклади діагностики та лікування хворих на ЛГ з
реальної практики, удосконалення рекомендацій
та нові діагностичні та лікувальні можливості, що
з’явилися з часу публікації Європейських рекомендацій з ЛГ 2015 року. Прийняті домовленості про
допомогу ЄТК у підготовці та стажуванні українських фахівців у провідних європейських центрах
із ЛГ. Слід зазначити, що таке спільне засідання
українських та європейських фахівців у рамках
офіційної програми Конгресу ЄТК було проведено
вперше з 1992 року — часу прийняття Української
асоціації кардіологів у Європейське товариство.
Фоторепортаж про засідання ви можете переглянути на цих сторінках.
Фото та текст надані
учасниками засідання
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Доповідачі з України — проф. Ю.М. Сіренко,
проф. Г.Д. Радченко, доц. Л.І. Васильєва,
проф. Л.В. Кулик
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