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Вельмишановний (а) ___________________________________!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної конференції 

Асоціації з невідкладної кардіології
«Міжнародні стандарти невідкладної допомоги 

хворим на серцево-судинні захворювання:
практичні аспекти впровадження в Україні»,

яка відбудеться 8–9 червня 2017 року

Місце проведення:
Конгрес-готель «Пуща»   
м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Н. Юнкерова, 20
GPS координати: 50°31’58.5»N 30°21’44.1»E 
www.puscha-hotel.com.ua

Таймінг 
5:20–10:00 Трансфер від залізничного вокзалу до Конгрес-готелю 

«Пуща» (Південний залізничний вокзал – зустріч біля 
фонтану)
Тел.: Валерія (067) 243-16-51, Наталія (097) 961-45-26

6:00–10:00 Поселення 
8:00–10:00 Сніданок
9:00–10:30 Реєстрація
10.30 Відкриття конференції

 Генеральні партнери:
ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС 

Україна»
BAYER  

(Німеччина)
TAKEDA  
(Японія)

AstraZeneca 
(Велика Британія)

ТОВ «Сона-фарм» 
(Україна)

ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ» (Україна)

SERVIER 
(Франція)

Партнери:
PFIZER (США) КУСУМ ФАРМ (Україна)

Лектори Конференції

Академік НАМНУ
В.М. Коваленко, 
FESC, FACC
(м. Київ) 

Президент Асоціації кардіологів 
України, Директор ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України

Член-кор. НАМНУ
О.М. Пархоменко, 
FESC, FICA 
(м. Київ)

Президент Асоціації фахівців 
з невідкладної кардіології, керівник 
відділу реанімації та інтенсивної терапії 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України

Академік НАМНУ, 
проф. А.В. Руденко
(м. Київ)

Завідувач відділення хірургічного 
лікування ІХС Національного інституту 
серцево-судинної хірургії 
імeні М.М. Амосова 

Чл.-кор. НАМНУ, 
проф. К.М. Амосова 
(м. Київ)

Ректор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця

Чл.-кор. НАМНУ, 
проф. М.О. Колесник
(м. Київ)

Директор Державної установи 
«Інститут нефрології Національної 
академії медичних наук України», 
головний спеціаліст зі спеціальності 
«Нефрологія» МОЗ України

Чл.-кор. НАМНУ, 
проф. В.З. Нетяженко, 
FESC, ISSIM
(м. Київ)

Головний спеціаліст зі спеціальності 
«Терапія» МОЗ України, завідувач 
кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини № 1 Національного 
медичного університету 
імені  О.О. Богомольця
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Проф. Л.Г. Воронков
(м. Київ)

Голова Української асоціації фахівців 
із серцевої недостатності, керівник 
відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України»

Проф. О.А. Коваль
(м. Дніпро)

Професор кафедри внутрішньої 
медицини №3 Дніпропетровської 
медичної академії

Проф. М.П. Копиця
(м. Харків)

Керівник відділу гострого інфаркту 
міокарда Інституту терапії 
імені Л.Т. Малої НАМН України

Проф. О.С. Сичов
(м. Київ)

Президент Асоціації аритмологів 
Україні, керівник відділу порушень 
ритму та провідності серця ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України»

Проф. М.Ю. Соколов
(м. Київ)

Головний спеціаліст зі спеціальності 
«Кардіологія» МОЗ України, професор 
кафедри кардіології НМАПО імені 
П.Л. Шупика, провідний науковий 
співробітник відділу інтервенційної 
кардіології ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України»

Проф. В.К. Тащук
(м. Чернівці)

Завідувач кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та 
спортивної медицини Буковинського 
державного медичного університету

Проф. В.Й. Целуйко
(м. Харків)

Завідувач кафедри кардіології 
та функціональної діагностики 
Харківської медичної академії 
післядипломної освіти

Проф. С.М. Фуркало 
(м. Київ)

Завідувач відділу ендоваскулярної 
хірургії та ангіографії 
ДУ «Національний інститут хірургії 
та трансплантології імені 
О.О. Шалімова НАМН України»

Проф. В.О. Шумаков
(м. Київ)

Керівник відділу інфаркту міокарда 
та відновлювального лікування
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України»

Д.м.н. О.І. Іркін
(м. Київ)

Провідний науковий співробітник 
відділу реанімації та інтенсивної 
терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України»

 

Д.м.н. С.М. Кожухов
(м. Київ)

Завідувач відділу клінічної 
фармакології ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України»

Д.м.н. О.А. Крикунов
(м. Київ)

Завідувач відділу хірургічного 
лікування інфекційного ендокардиту 
Національного інституту серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова

Д.м.н. О.А. Лоскутов
(м. Київ)

Завідувач кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика
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Четвер, 8 червня 2017 р.

Зелений конференц-хол

10:30 – 10:40    Відкриття конференції 
Президент Асоціації кардіологів України, 
академік НАМН України В.М. Коваленко
Президент Асоціації з невідкладної кардіології, 
член-кор. НАМН України О.М. Пархоменко

10:40 – 11:10    Меморіальна лекція 
«Георгій Вікторович Дзяк – вчений, академік, людина 
та його наукова спадщина»
О.А. Коваль

11:10 – 13:00    Круглий стіл 
«Контраверсійні питання лікування та профілактики артеріальних 
тромбозів» з інтерактивним голосуванням
Модератор – О.М. Пархоменко
Учасники: К.М. Амосова, О.А. Коваль, М.Ю. Соколов, Я.М. Лутай,  
О.І. Іркін, О.С. Сичов, В.К.Тащук, В.О. Шумаков

Питання до розгляду:
– Особливості патогенезу ГКС: нестабільна бляшка, порушення 
гемостазу, функціонального стану судинної стінки

– Подвійна антитромбоцитарна терапія у хворих на ГКС без ФП: 
кому, коли, якими препаратами, як довго 

– Поєднання антитромбоцитарної терапії і антикоагулянтів 
у хворих на ГКС без ФП: дослідження, можливості практичного 
застосування

– Антитромботична терапія у хворих з ФП та ГКС: 
нові можливості та особливості клінічного впровадження

– Ризики розвитку кровотеч на тлі активної антитромботичної 
терапії і можливості попередження 

– Чи є особливості проведення антитромботичної терапії у хворих 
на ГКС без підйому сегмента ST?

К.м.н. Б.І. Голобородько
(м. Одеса)

Заступник головного лікаря 
Одеської міської клінічної лікарні № 3 
з кардіології

К.м.н. О.С. Гур’єва 
(м. Київ)

В.о. завідувача відділення реабілітації 
з фізіотерапією ДУ  «Науково-
практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії»

К.м.н. В.І. Кравченко
(м. Київ)

Завідувач відділення хірургічного 
лікування патології аорти 
Національного інституту серцево-
судинної хірургії імeні М.М. Амосова

К.м.н. Я.М. Лутай
(м. Київ)

Старший науковий співробітник 
відділу реанімації та інтенсивної 
терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України»

І.В. Хасянова
(м. Київ)

Лікар-кардіолог ДУ «Національний 
інститут хірургії та трансплантології 
імені А.А. Шалімова НАМН України»
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– Які хворі потребують подальшого проведення подвійної 
антитромбоцитарної терапії після 12 місяців успішного лікування?

– Яким хворим потрібно визначати тромборезистентність при 
призначенні антитромбоцитарної терапії?

– Проведення ранньої гіполіпідемічної терапії: коли починати, 
на що орієнтуватися

13:00 – 14:00   Обідня перерва

14:00 – 15:30    Круглий стіл 
«Контраверсійні питання попередження, діагностики та лікування 
венозного тромбоемболізму у хворих з невідкладними 
кардіологічними станами» з інтерактивним голосуванням
Модератор – О.М. Пархоменко
Учасники: В.Й. Целуйко, О.І. Іркін, Л.Г. Воронков, Б.І. Голобородько,  
Н.П. Копиця, С.М. Кожухов, О.А. Крикунов, Я.М. Лутай

Питання до розгляду:
– Клінічний сценарій антитромботичного ведення хворого 
з декомпенсацією СН

– Як відрізнити хворого з ризиком венозних тромбозів і емболій?
– Чому лікарі не оцінюють ризик за допомогою шкал?
– Які є бар’єри у проведенні профілактики венозних тромбозів 
і емболій у невідкладній кардіології?

– Як довго проводити профілактику венозних тромбозів і емболій 
у стабілізованих хворих після перенесеного невідкладного стану?

– Можливості та обмеження продовженої тромбопрофілактики 
у терапевтичних хворих

– Відповідність клінічної діагностики тромбоемболії легеневої 
артерії сучасним міжнародним стандартам

– Чи потрібен тромболізис більшості хворим з діагнозом ТЕЛА?
– Як впливає на прогноз залишковий тромбоз і постемболічна
легенева гіпертензія

– Можливості амбулаторного лікування хворих з ТЕЛА: 
кому показана, коли починати, як контролювати 

– Тривалість застосування антикоагулянтів після перенесеної 
ТЕЛА: стандарти та реальна клінічна практика 

– Чи достатньо даних у лікаря для припинення тривалої 
профілактичної терапії?

15:30 – 16.00    Перерва на каву

16:00 – 17:00     Круглий стіл 
«Показання та відбір хворих для проведення ургентних 
кардіохірургічних втручань»
Модератор – О.М. Пархоменко
Учасники: С.М. Фуркало, О.С. Гур’єва, А.В. Руденко, В.І. Кравченко, 
О.А. Крикунов, І.В. Хасянова

Питання для обговорення:
– Які хворі з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю 
та значною регургітацією потребують корекції клапанного 
апарату та яку?

– Який час для проведення корекції після стабілізації стану 
і діагностики порушень роботи клапана є оптимальним?

– Швидкий алгоритм діагностики патології висхідної аорти 
для оцінки наявності розшарування і необхідності проведення 
оперативного втручання

– Тактика ведення хворого із розшаруванням грудної аорти
– Які хворі із ТЕЛА потребують переведення до хірургії?
– Чи можна проводити оперативні втручання у хворих з розривом 
стінки серця на тлі інфаркту міокарда?  

– Що потрібно робити з хворим, у якого є підозра на ендокардит?

17:00 – 18:00    Лекція на актуальну тему  
«Клінічні аспекти лікування гострої декомпенсованої серцевої 
недостатності» 
К.М. Амосова

18:30   Дружня вечеря
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П’ятниця, 9 червня 2017 р.

Зелений конференц-хол

9:00 – 10:00    Лекція на актуальну тему 
«Pаціональна фармакотерапія тромбоемболічних станів 
при невідкладних серцево-судинних захворюваннях»
В.З. Нетяженко

10:00 – 11:00 ВОРКШОПИ З ПРОБЛЕМ 
(паралельно 3 засідання)

Зелений конференц-хол

«Гостра серцева недостатність і оптимізація порушень гомеостазу: 
від параметрів гемодинаміки до метаболізму»
Модератори: Л.Г. Воронков, С.М. Кожухов, М.П. Копиця, О.А. Коваль, 
Б.І. Голобородько

Помаранчевий конференц-хол

«Можливості органопротекції у хворих з невідкладними 
серцево-судинними станами»
Модератори: К.М. Амосова, О.О. Лоскутов, О.М. Пархоменко, 
M.O. Колесник

Синій конференц-хол

«Завтра починається сьогодні: коли слід починати вторинну 
профілактику у хворих з невідкладними станами?» 
Модератори: В.Й. Целуйко, Я.М. Лутай, В.К. Тащук, В.О. Шумаков, 
Л.Г. Воронков, О.С. Сичов, В.З. Нетяженко

11:00 – 11:30     Перерва

11:30 – 12:30   ВОРКШОПИ З ПРОБЛЕМ 
(паралельно 3 засідання)

Зелений конференц-хол

«Гостра серцева недостатність і оптимізація порушень гомеостазу: 
від параметрів гемодинаміки до метаболізму»
Модератори: Л.Г. Воронков, С.М. Кожухов, М.П. Копиця, О.А. Коваль, 
Б.І. Голобородько

Помаранчевий конференц-хол

«Можливості органопротекції у хворих з невідкладними 
серцево-судинними станами»
Модератори: К.М. Амосова, О.О. Лоскутов, О.М. Пархоменко, 
M.O. Колесник

Синій конференц-хол

«Завтра починається сьогодні: коли слід починати вторинну 
профілактику у хворих з невідкладними станами?» 
Модератори: В.Й. Целуйко, Я.М. Лутай, В.К. Тащук, В.О. Шумаков, 
Л.Г. Воронков, О.С. Сичов, В.З. Нетяженко

Зелений конференц-хол

12:30 – 13:00     Підсумки та головні посили додому

  

Таймінг 
до 12.00 Виселення з номерів
13:00–14:00   Обід (для проживаючих)
з 14:00 Від’їзд учасників, трансфер до залізничного вокзалу 

Списки учасників на трансфер будуть вивішені на рецепції 
8 червня ввечері
Тел.: Валерія (067) 243-16-51, Наталія (097) 961-45-26
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