Голова: Віце-президент НАМН України, Президент Асоціації кардіологів
України, академік НАМН України, професор В.М. Коваленко
Заступник голови: Президент Всеукраїнської антигіпертензивної
асоціації професор Ю.М. Сіренко
Науковий комітет: К.М. Амосова, О.В. Більченко, І.М. Волошина,
М.М. Долженко, О.Й. Жаринов, С.М. Коваль, О.А. Коваль,
Т.В. Колесник, М.Н. Кочуєва, М.І. Лутай, О.І. Мітченко, Л.А. Міщенко,
О.Г. Несукай, О.М. Пархоменко, Г.Д. Радченко, Є.П. Свіщенко,
О.С. Сичов, Л.К. Соколова, В.Й. Целуйко
Організаційний комітет: Л.Л. Вавілова
Місце проведення:

Готель «Ramada Encore Kiev»,
м. Київ, Столичне шосе, 103

Реєстрація учасників Конференції 24 травня з 12.30 до 13.30
Відкриття Конференції відбудеться 24 травня о 13.30

SANOFI
(Франція)
TAKEDA
(Японія)
АРТЕРІУМ
(Україна)
За підтримки компаній:
SERVIER
КРКА, д. д., Ново место,
(Франція)
(Словенія)
PFIZER
NOVARTIS
(США)
(Швейцарія)
BERLIN-CHEMIE
КУСУМ ФАРМ
(Німеччина)
(Україна)

Оргкомітет: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені
академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Тел./факс (044) 249-70-03, 275-66-22
E-mail: stragh@bigmir.net
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2. «Вазодилатуючі бета-блокатори – реальні
переваги в терапії пацієнта з артеріальною
гіпертензією?»
проф. Несукай О.Г. (20 хв)
«Vasodilating beta blockers – real benefits in the
treatment of hypertensive patients»
Prof. Nesukay O.G. (20 min)

Науково-організаційний комітет

1. «Клінічне значення NO у пацієнтів
із серцево-судинною патологією»
проф. Коваль О.А. (20 хв)
«The clinical significance of NO in patients
with cardiovascular diseases»
Prof. Koval O.A. (20 min)

яка відбудеться 24–26 травня 2017 року в м. Києві

2. «Особливості лікування артеріальної
гіпертензії у пацієнтів похилого віку»
д.м.н. Радченко Г.Д. (20 хв)
«Particularities of antihypertensive treatment
in elderly»
Prof. Radchenko G.D. (20 min)

1. «Пацієнти високого
кардіоваскулярного ризику. Що заважає
зробити правильний вибір?»
проф. Мітченко О.І. (20 хв)
«Patients of high cardiovascular risk. What
does not allow us to make the right choice?»
Prof. Mitchenko O.I. (20 min)

Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі науково-практичної конференції

Головуючий: проф. Сіренко Ю.М.
Chair: Prof. Sirenko Yu.M.

проблеми
артеріальної гіпертензії в Україні»,
Зал «Сінгапур + Амстердам»
Hall «Singapore + Amsterdam»
13:30-14:15 Симпозіум: «Пацієнти високого
серцево-судинного ризику»
(за підтримки компанії «КРКА»)
Symposium: «Patients of high
cardiovascular risk»
(supported by «KRKA»)

«Медико-соціальні

Зал «Ballroom»
Hall «Ballroom»
13:30-14:15 Симпозіум: «Бета-блокатори в терапії
артеріальної гіпертензії – принципові або
внутрішньокласові відмінності?»
(за підтримки компанії «Берлін-Хемі»)
Symposium: «Beta blockers in treatment
of arterial hypertension – principal or
interclass differences?»
(Supported by «Berlin-Chemie»)

КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД (Україна)
Середа, 24 травня (перший день конференції)

Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

Вельмишановний (а) ____________________________!

1. «Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ:
чи є різниця між молекулами?»
проф. Сіренко Ю.М. (20 хв)
«Angiotensin II receptor blockers: are there
any differences amang molecules?»
Prof. Sirenko Yu.M. (20 min)

14:15-15:00 Симпозіум: «Лікування пацієнтів із
ускладненою артеріальною гіпертензією»
(за підтримки корпорації «Артеріум»)
Symposium: «Treatment of patients with
complicated arterial hypertension»
(Supported by «Arterium»)
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2. «Високоінтенсивна статинотерапія
в профілактиці серцево-судинних подій
у хворих з артеріальною гіпертензією»
проф. Сіренко Ю.М. (20 хв)
«High intensity statin treatment for the
prevention of cardiovascular events in patients
with arterial hypertension»
Prof. Sirenko Yu.M. (20 min)

1. «Роль та місце антагоністів кальцію
в лікуванні артеріальної гіпертензії»
проф. Свіщенко Є.П. (20 хв)
«The role and place of calcium antagonists in
the antihypertensive treatment»
Prof. Svyshchenko E.P. (20 min)
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Модератор: проф. Сіренко Ю.М.
Moderator: Prof. Sirenko Yu.M.

15:45-17:15 Симпозіум: «Антигіпертензивна терапія:
сучасні тренди»
(за підтримки компанії «Серв’є»)
Symposium: «Antihypertensive therapy:
modern trends»
(Supported by «Servier»)

15:00-15:45

1. «Дизайн та характеристика включених
пацієнтів дослідження ТРИМАРАН
(ЕфекТивність генеРИчного препарату
КоМбісАрт-Н (фіксована комбінація
валсаРтАНу, амлодипіну
та гідрохлортіазиду)»
проф. Сіренко Ю.М. (20 хв)
«Design and basic characteristics of patients
included in the TRIMARAN study
(the effecTiveness of geneRIc drugs
KoMbisArt-N (fixed combination of
valsaRtAN, amlodipine and
hydrochlorothiazide)»
Prof. Sirenko Yu.M. (20 min)
2. «Сучасний погляд на лікування
резистентної гіпертензії»
проф. Целуйко В.Й. (20 хв)
«The modern view of the resistant
hypertension treatment»
Prof. Tseluyko V.Y. (20 min)
15:45-16:30 Симпозіум: «Антигіпертензивна терапія
та супутня патологія»
(за підтримки компанії «Cанофі»)
Symposium: «Antihypertensive therapy and
comorbidities»
(Supported by «Sanofi»)

15:00-15:45

2. «Артеріальна гіпертензія в пацієнтів
2. «Вторинна профілактика серцевоіз серцевою недостатністю. Місце
судинних захворювань і концепція поліпіл:
антагоністів мінералокортикоїдних
«за», «проти» та «?»
рецепторів»
проф. Лутай М.І. (20 хв)
проф. Жарінов О.Й. (20 хв)
«Secondary prevention of cardiovascular disease
«Arterial hypertension in patients with heart
and the concept of polypill: «for», «against»
failure. A place for mineralocorticoid receptor
and «?»
antagonists»
Prof. Lutay M.I. (20 min)
Prof. Zharinov O.Y. (20 min)
15:00-15:45 Симпозіум: «Сучасні аспекти лікування
15:00-15:45 Симпозіум: «Проблеми при лікуванні
пацієнта з артеріальною гіпертензією»
артеріальної гіпертензії»
(за підтримки компанії «Кусум»)
(за підтримки компанії «Київський
вітамінний завод»)
Symposium: «Modern aspects of hypertensive
patients treatment» (Supported by «Kusum»)
Symposium «Problems in the treatment of
hypertension»
(Supported by «Kyivskyj Vitaminnyj Zavod»)

1. «Поліпіл від концепції до реалізації:
що, як, кому?»
проф. Коваль О.А. (20 хв)
«Polypil from concept toimplementation: what,
how, whom?»
Prof. Koval O.A. (20 min)

14:15-15:00 Симпозіум: «Інноваційна концепція
вторинної профілактики серцево-судинних
захворювань»
(за підтримки компанії «Такеда»)
Symposium «Innovative concept of secondary
cardiovascular prevention»
(Supported by «Takeda»)

Науково*практична конференція
Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні
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Participants: Prof. Sirenko Yu.M.,
Prof. Nesukay O.G., Prof. Mishchenko L.A.

17:15-18:00 Discussion: «The position of diuretics in
treatment of arterial hypertension»

Учасники:
проф. Сіренко Ю.М., проф. Несукай О.Г.,
д.м.н. Міщенко Л.А.

1. «Коморбідні стани в кардіології,
як покращити прогноз у пацієнтів, що
перенесли реваскуляризацію»
проф. Коваль О.А. (20 хв)
«Comorbidity in cardiology; how to improve
prognosis of patients who underwent
revascularisation»
Prof. Koval O.A. (20 min)
2. «Чи всі пацієнти з артеріальною
гіпертензією мають приймати статини?»
проф. Целуйко В.Й. (20 хв)
«Whether all patients with arterial
hypertension need to take statins?»
Prof. Tseluyko V.Y. (20 min)
17:15-17:45 Лекція: проф. Сичов О.С.
«Артеріальна гіпертензія та фібриляція
передсердь»
Lecture: Prof. Sychov O.S.
«Arterial hypertension and atrial fibrillation»

16:30-17:15

16:30-17:15 Симпозіум: «Управління ризиками
у пацієнтів з кардіоваскулярною
патологією»
(за підтримки компанії «Пфайзер»)
Symposium: «Risk management in patients
with cardiovascular diseases»
(Supported by «Pfizer»)

2. «Церебральні ускладнення у хворих
з артеріальною гіпертензією»
проф. Більченко О.В. (20 хв)
«Cerebral complications in patients with
arterial hypertension»
Prof. Bilchenko O.V. (20 min)

2. «Маскована артеріальна гіпертензія та
24-годинний контроль артеріального тиску.
Час знімати маски»
член-кор. НАМНУ проф. Амосова К.М.,
д.м.н. Руденко Ю.В.
«Masked hypertension and 24 hour blood
pressure control. Time to take of the mask»
Corresponding Member of NAMSU
Prof. Amosova K.M., Prof. Rudenko Yu.V.

1. «Особливості застосування іАПФ
у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
та коморбідними станами»
проф. Несукай О.Г. (20 хв)
«Features of ACE inhibitors usage in patients
with arterial hypertension and comorbidities»
Prof. Nesukay O.G. (20 min)

1. «Arterial Hypertension and Type 2 Diabetes: 15:45-16:30
approaches to CV risk management»
Prof. Blacher J. (Франція)
«Артеріальна гіпертензія та цукровий
діабет 2-го типу: лікувальні підходи до
контролю кардіоваскулярного ризику»
Проф. Ж. Блашер

3. «Успіх антигіпертензивної терапії
в Україні. Результати дослідження
ТРІУМФ-2»
проф. Лутай М.І.
«The success of antihypertensive therapy in
Ukraine. Results of the TRIUMPH-2 trial»
Prof. Lutay M.I.
17:15-18:00 Дискусія: «Місце діуретиків у лікуванні
артеріальної гіпертензії»

15:45-17:15

Науково*практична конференція
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Урочисте відкриття конференції

9:00-13:00 Міжнародний симпозіум, організований Всеукраїнською антигіпертензивною асоціацією
та Міжнародним товариством здоров’я та старіння судин
«Оцінка функції та структури артерій – клінічні аспекти»

Зал «Ballroom»
Hall «Ballroom»

Четвер, 25 травня (другий день конференції)

Президія: мер Києва В.В. Кличко, академік НАМНУ В.М. Коваленко,
член-кор. НАМНУ К.М. Амосова, проф. Ю.М. Сіренко, проф. Жак Блашер, проф. Атанас Бенетос
Opening Ceremony
Presidium: Kyiv mayor Klitschko V.V., Academician of NAMSU Kovalenko V.M.,
Corresponding Member of NAMSU Amosova K.M., Prof. Sirenko Yu.M., Prof. Blacher Jacques,
Prof. Athanase Benetos
Привітальна промова мера Києва Віталія Володимировича Кличка
Kyiv Mayor Vitaliy V. Klitschko welcome speech
Привітальна промова президента Асоціації кардіологів України,
академіка НАМНУ Володимира Миколайовича Коваленка
President of the Ukrainian Association of Cardiology academician of NAMSU Volodymyr M. Kovalenko
welcome speech
Привітальна промова ректора Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,
члена-кореспондента НАМНУ Катерини Миколаївни Амосової
Rector of the National Medical University n.a. O.O. Bogomolets, corresponding member of NAMSU
Kateryna M. Amosova welcome speech
Привітальна промова голови Громадської організації «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація»
професора Юрія Миколайовича Сіренка
Head of the Public organization «Ukrainian antihypertensive Association» Professor Yuriy M. Sirenko
welcome speech
Привітальна промова екс-голови Французького товариства гіпертензії професора Жака Блашера
Immediate past president of the French Society of Hypertension Professor Jacques Blacher welcome speech
Привітальна промова голови Міжнародного товариства судинного здоров’я професора Атанаса Бенетоса
President of the International Society of Vascular Health and Aging Professor Athanase Benetos welcome speech

9

10:15-10:45 Перерва на каву. Відвідування стендових доповідей
10:15-10:45 Coffee Break. Poster presentations
Доповідач / Presenter
Назва доповіді / Presentation title
10:45-12:15 Вплив метаболічного синдрому на функцію артерій в різних вікових
Д-р. Жірар Топучан,
групах – дослідження ААА (20 хв)
Франція
Effects of Metabolic syndrome on Arterial function in Different Age Groups
Dr. Jirar Topouchian, France
– AAA Study (20 min)

International Symposium organized by the Ukrainian antihypertensive Association
and the International Society of Vascular Health and Aging
«Evaluation of arterial function and structure – clinical application»
9:00-10:15
Назва доповіді / Presentation title
Доповідач / Presenter
24-годинний аналіз пульсової хвилі в лікуванні артеріальної гіпертензії:
Проф. Юлія Котовская,
Росія
сучасні докази та перспективи (20 хв)
Prof. Yulia Кotovskaya,
24-hour ambulatory pulse wave analysis in hypertension management: current
Russia
evidence and perspectives (20 min)
Вплив вазодилататорів на функцію артерій (20 хв)
Проф. Юрій Сіренко,
Impact of vasodilators on arterial function (20 min)
Україна
Prof. Yuriy Sirenko, Ukraine
Епідеміологічний перехід та артеріальна гіпертензія (20 хв)
Проф. Жак Блашер,
Epidemiological transition and Arterial Hypertension (20 min)
Франція
Prof. Jacques Blacher,
France













18:00

Зал «Ballroom»
Hall «Ballroom»

Науково*практична конференція
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3. «Досвід клінічного застосування Хіпотела
в монотерапії або в комбінації з Семлопіном
у хворих з артеріальною гіпертензією»
(Результати дослідження ХІПСТЕР-АГ)
к.м.н. Рековець О.Л. (20 хв)

2. «Рекомендації по лікуванню хворих з АГ
похилого віку та реальна лікарська практика
в Україні (результати дослідження
СИСТЕМА-2)»
проф. Целуйко В.Й. (20 хв)
«Recommendations for the treatment of elderly
patients with arterial hypertension and real
medical practice in Ukraine (results of the
System-2 study)»
Prof. Tseluyko V.J. (20 min)

1. «Від ефективного лікування артеріальної
гіпертензії до профілактики розвитку
серцевої недостатності»
проф. Колесник Т.В. (20 хв)
«From the effective treatment of arterial
hypertension to the prevention of heart failure»
Prof. Kolesnik T.V. (20 min)

«The results of trials on antihypertensive
treatment in Ukraine»
Moderator: Prof. Tseluyko V.J.

14:40-15:45 «Результати досліджень з лікування
артеріальної гіпертензії в Україні»
Головуючий: проф. Целуйко В.Й.

Participants: Prof. Svyshchenko E.P.,
Prof. Mishchenko L.A.

Symposium: «Treatment of arterial
hypertension: the best choice for the start of
therapy»
(Supported by «Servier»)

Зал «Ballroom»
Hall «Ballroom»
14:00-14:40 Симпозіум: «Лікування артеріальної
гіпертензії: оптимальний вибір стартової
терапії»
(за підтримки компанії «Серв’є»)
Учасники: проф. Свіщенко Є.П.,
д.м.н. Міщенко Л.А.

Д-р Хосе М. Кастеллано,
Іспанія
Dr. Jos M. Castellano, Spain

Проф. Атанас Бенетос,
Франція
Prof. Athanase Benetos,
France
Проф. Небожза Тасіч,
Сербія
Prof. Nebojsa Tasic, Serbia

3. «Комбінована терапія артеріальної
гіпертензії – вихід, коли відступати не
можна»
к.м.н. Міщук Н.Є. (20 хв)
«Combined antihypertensive therapy –
a choice when it is impossible to retreat»
MD, PhD Mischuk N.E. (20 min)

2. «Попередження фібриляції передсердь
у хворих на АГ: яка стратегія
найефективніша»
д.м.н. Міщенко Л.А. (20 хв)
«Preventing of atrial fibrillation in patients
with arterial hypertension: what is the most
effective strategy»
Prof. Mishchenko L.A. (20 min)

1. «Лікування пацієнта з важкою
артеріальною гіпертензією та серцевою
недостатністю або «горе від ума»
д.м.н. Радченко Г.Д. (20 хв)
«Treatment of patient with severe
hypertension and heart failure,
or «woe from wit»
Prof. Radchenko G.D. (20 min)

Practical questions: «Difficult cases in
treatment of arterial hypertension»
Moderator: Prof. Radchenko G.D.

14:45-15:50 Практичні питання: «Складні випадки
лікування артеріальної гіпертензії»
Головуючий: д.м.н. Радченко Г.Д.

Symposium: «Hypertensive crisis:
from treatment to out-patient care»
(Supported by «Takeda»)
Participants: Prof. Parkhomenko O.M.,
Prof. Koval O.A.

Зал «Сінгапур + Амстердам»
Hall «Singapore + Amsterdam»
14:00-14:45 Симпозіум: «Гіпертензивний криз: від
лікування до амбулаторного прийому»
(за підтримки компанії «Такеда»)
Учасники:
член-кор. НАМН проф. Пархоменко О.М.,
проф. Коваль О.А.

13:00-14:00 Перерва на обід
13:00-14:00 Lunch break

Резистентна гіпертензія та судинна функція: кубік Рубіка
кардіоваскулярної медицини (20 хв)
Resistant hypertension and vascular function: Rubik’s cube of cardiovascular
medicine (20 min)
12:15-13:00 Лекція «Кардіоваскулярний поліпіл – інновація для покращення
доступності, прихильності та економічної ефективності вторинної
профілактики у світі»
Lecture «The Cardiovascular Polypill. Innovation in improving accessibility,
adherence and cost effectiveness of secondary prevention worldwide»

10:45-12:15 Як лікувати людей похилого віку з високим артеріальним тиском (20 хв)
How to treat elderly patients with High Blood Pressure

Науково*практична конференція
Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

12
13

1. «Оцінка деформації лівих відділів серця у
хворих з гіпертонічною хворобою методом
спекл-трекінг ехокардіографії» Гіреш Й.Й.
(10 хв)
«Assessment of left heart strain in patients with
hypertension by speckle tracking
echocardiography»
Hiresh Y.Y. (10 min)
2. «Адипоцитокінова регуляція в осіб
з гіпертонічною хворобою та підвищеною
масою тіла»
Стрільчук Л.М. (10 хв)

Jury: Prof. Sirenko Y.M., Prof. Svyshchenko E.P.,
Prof. Koval A.A., Prof. Tseluyko V.Y.,
Prof. Lutay M.I., Prof. Nesukay O.G.,
Prof. Kochuyeva M.N., Prof. Mishchenko L.A.

16:45-17:25 Дискусія: «Інерція у досягненні контролю
16:00-18:10
артеріального тиску в Україні»
Учасники: проф. Лутай М.І.,
проф. Сіренко Ю.М.
Discussion: «Inertia in the blood pressure
achieving control in Ukraine»
Participants: Prof. Lutay M.I., Prof. Sirenko Yu.M.
17:25-18:20 Конкурс молодих вчених
Young investigator competition
Журі: проф. Сіренко Ю.М.,
проф. Свіщенко Є.П., проф. Коваль О.А.,
проф. Целуйко В.Й., проф. Лутай М.І.,
проф. Несукай О.Г., проф. Кочуєва М.Н.,
д.м.н. Міщенко Л.А.

у складі антигіпертензивної комбінації:
кому, як та коли?»
д.м.н. Радченко Г.Д. (20 хв)
«Renin-angiotensin blockers in the
antihypertensive combine therapy: for whom,
how and when?»
Prof. Radchenko G.D. (20 min)

5. «Нефрологічні аспекти
коморбідності – нирки як мішень
ураження та терапевтичного втручання»
проф. Кочуєва М.Н. (20 хв)
«Nephrology aspects comorbidity –
the kidney as a target damage and
therapeutic intervention»
Prof. Kochuyeva M.N. (20 min)
6. «Оптимізація лікування у пацієнтів з
артеріальною гіпертензією та ішемічною
хворобою серця»
д.м.н. Міщенко Л.А. (20 хв)

4. «Нові акценти в патогенезі
і лікуванні асоційованої з ожирінням
артеріальної гіпертензії: альдостерон
і гормони жирової тканини»
проф. Коваль С.М., Снігурська І.О.,
Мисниченко О.В. (20 хв)
«New accents in the pathogenesis and
treatment of obesity associated arterial
hypertension: aldosterone and fat tissue
hormones»
Prof. Koval S.M., Snihurska I.O.,
Mishchenko O.V. (20 min)

3. «Проблемні аспекти в лікуванні
артеріальної гіпертензії»
проф. Несукай О.Г. (20 хв)
«Problematic aspects in the treatment
of arterial hypertension»
Prof. Nesukay O.G. (20 min)

2. «Ведення пацієнтів похилого віку
з артеріальною гіпертензією»
проф. Єна Л.М. (20 хв)
«Management of elderly patients with
arterial hypertension»
Prof. Jena L.M. (20 min)

Зал «Ballroom»
Зал «Сінгапур + Амстердам»
Hall «Ballroom»
Hall «Singapore + Amsterdam»
16:00-16:45 «Сучасні аспекти комбінованої
16:00-18:10 «Лікування пацієнта з артеріальною
антигіпертензивної терапії»
гіпертензією та супутньою патологією»
Головуючий: проф. Свіщенко Є.П.
Головуючі: проф. Єна Л.М.,
«Modern aspects of the combined antihypertensive
проф. Коваль С.М.
«Treatment of patients with arterial
therapy»
Moderator: Prof. Svyshchenko EP
hypertension and concomitant diseases»
Chair: Prof. Jena L.M., Prof. Koval S.M.
1. «Досвід застосування Трипліксама у хворих
з резистентною артеріальною гіпертензією»
1. «Особливості ведення пацієнтів
проф. Свіщенко Є.П., д.м.н. Міщенко Л.А.,
з артеріальною гіпертензією
Матова О.О., Шеремет М.Ю. (20 хв)
та хронічним захворюванням нирок»
«Experience of the Triplixam therapy in patients
проф. Целуйко В.Й. (20 хв)
«Management features of patients with
with resistant arterial hypertension»
arterial hypertension and chronic kidney
Рrof. Svyshchenko E.P., Mishchenko L.A.,
Matova O.O., Sheremet M.Yu. (20 min)
disease»
Prof. Tseluyko V.J. (20 min)
2. «Блокатори ренін-ангіотензинової системи

«Experience of the clinical use of Hipotel as a
monotherapy or in the combination with
Semlopin in patients with arterial hypertension»
(Results of the HIPSTER-AH study)
MD, PhD Rekovets OL (20 min)
15:45-16:00. Перерва на каву. Відвідування виставки
15:45-16:00. Coffee break. Exhibition visiting
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«Treatment optimization of patients with
arterial hypertension and coronary heart
disease»
Prof. Mishchenko L.A. (20 min)

3. Ізольована артеріальна гіпертензія у молодих осіб
О. Торбас, Г. Радченко, Ю. Сіренко
Isolated systolic hypertension in young people
Torbas O.O., Radchenko G.D., Sirenko Yu.M.
4. Вплив різних антигіпертензивних комбінацій на центральний тиск та жорсткість артерій у пацієнтів з помірною
та важкою артеріальною гіпертензією
О. Торбас, Г. Радченко, О. Рековець, С. Кушнір, А. Доброход, В. Граніч, Ю. Сіренко
Effect of different types of combined antihypertensive therapy on central blood pressure and arterial stiffness in patients
with moderate to severe arterial hypertension
Torbas O., Radchenko G., Rekovets O., Kushnir S., Dobrokhod A., Granich V., Sirenko Yu. M.
5. Діагностика ураження судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та вибір медикаментозної терапії
С. Кушнір, Г. Радченко, О. Рековець, Ю. Сіренко
Diagnostics of artery damage in patients with arterial hypertension and justification of medical therapy
Kushnir S.M., Radchenko G.D., Rekovets O.L., Sirenko Yu.M.
6. Дослідження впливу мельдонію на функцію ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію із супутньою
ішемічною хворобою серця
О. Рековець, О. Торбас, С. Кушнір, Т. Гавриленко, Н. Рижкова, Ю. Сіренко
Evaluation of Meldonium influence on endothelium function in hypertensive patients with ischemic heart disease
O. Rekovets, O. Tobas, S. Kushnir, T. Gavrilenko, N. Ryzhkova, Yu. Sirenko
7. Збільшення жорсткості артерій у хворих на артеріальну гіпертензією та обструктивне апное сну, можливості
корекції.
Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко
Increased arterial stiffness in patients with arterial hypertension and Obstructive Sleep Apnea, possibilities of correction.
Krushynska N., Sirenko Yu.

2. Ремоделювання сонних артерій та судинний стрес у пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією та
цукровим діабетом 2-го типу
О. Яринкіна, Н. Довганіч, С. Кожухов, О. Базика, О. Старшова
Carotid artery remodelling and wall stress in patients with essential hypertension and type 2 diabetes mellitus.
Yarynkina O., Dovganych N., Kozhukhov S., Bazyka O., Starshova O.

Poster presentations 25.05.2017 (10:15-10:45)
1. Потенціал прозапальних станів, що сприяють резистентній гіпертензії
В. Безродний, Є. Свіщенко, Л. Мхітарян, О. Матова, Л. Міщенко, Л. Безродна, М. Шеремет
Potential proinflammatory conditions that contribute to resistant hypertension
V. Bezrodnyi, Y. Svyshchenko, L. Mhitarjan, O. Matova, L. Mishchenko, L. Bezrodna, M. Sheremet

Стендові доповіді 25.05.2017 (10:15-10:45)

19:00 ФУРШЕТ
19:00 DINNER

4. «Вплив варіабельності артеріального тиску
на функціональний нирковий резерв
при есенціальній артеріальній гіпертензії
І стадії»
Тимощук Л.С. (10 хв)
«The impact of blood pressure variability on
renal functional reserve in essential hypertension
I stage»
Tymoshchuk L.S. (10 min)

3. «Структурно-функціональний стан артерій
великого кола кровообігу у хворих
на легеневу артеріальну гіпертензію»
Живило І.О. (10 хв)
«Structural and functional status of the systemic
circulation arteries in patients with pulmonary
arterial hypertension»
Zhyvilo I.A. (10 min)

«Adipocytokin regulation in patients with
hypertension and elevated body weight»
Strilchuk L.M. (10 min)
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13:05-13:20 «Синдром обструктивного апное сну: нові можливості діагностики та
лікування»
«Obstrictive Sleep Apnoe: new facilities for diagnosis and treatment» (15 min)
13:20-13:25
Прийняття резолюції та закриття конференції
The adoption of the resolution and closure of the conference

12:15-12:40 «Комбінація тіазидоподібного діуретика та антагоніста кальцію у лікуванні
АГ: який пацієнт отримає найбільшу користь?» (20 хв)
«Combination of thiazide-like diuretic with calcium antagonist in the treatment of
arterial hypertension: which patients will get the most benefit?» (20 min)
12:40-13:05 «Дієтичний менеджмент гіпертензії» (20 хв)
«Dietary management of hypertension»(20 min)

«Men vs women, should we treat them equally?» (20 min)

«Сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії»
Головуючі: д.м.н. Міщенко Л.А., д.м.н. Волошина І.М.
«Modern aspects of treatment of hypertension»
Chair: Prof. Mishchenko L.A., Prof. Voloshyna I.M.
11:25-11:50 «Індивідуальна модель кровообігу: новий погляд та клінічні перспективи»
(20 хв)
«Individual model of circulation: a new look and clinical perspectives» (20 min)
11:50-12:15 «Чоловіки проти жінок: чи маємо лікувати їх однаково?» (20 хв)

Цукровий діабет та антитромбоцитарна терапія (20 хв)
Diabetes and antiplatelet therapy (20 min)

Цукровий діабет та статини (20 хв)
Diabetes and statins (20 min)

Цукровий діабет та артеріальний тиск (20 хв)
Diabetes and blood pressure (20 min)

Цукровий діабет та гіпоглікемічні препарати (20 хв)
Diabetes and hypoglycemic drugs (20 min)

«Сечова кислота та ксантиноксидаза: дві цілі уратзнижуючої терапії»
«Uric acid, xanthine oxidase – two goals of therapy for hyperuricemia»
09:40-10:00 «Місце сартанів в лікуванні пацієнтів високого ризику» (20 хв)
«The place of Sartans in the treatment of high-risk patients» (20 min)
10:00-11:25 Круглий стіл «Лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією та цукровим
діабетом»
Round table «Treatment of patients with hypertension and diabetes»

«Гіперурикемія як фактор ризику ішемічної хвороби серця та серцевої
недостатності»
«Hyperuricemia as a risk factor for coronary heart disease and heart failure»

Назва доповіді / Presentation title
09:00-09:40 Симпозіум «Гіперурикемія: знати, щоб жити»
(за підтримки компанії «Берлін-Хемі»)
Головуючий: Сіренко Ю.М.
Symposium «Hyperuricemia: Know for Living»
(with the support of «Berlin-Chemie»)
Moderator: Prof. Sirenko Yu.M.

09:00-13:15 Зал «Ballroom»
Hall «Ballroom»

П’ятниця, 26 травня (третій день конференції)

д.м.н. Волошина І.М.,
проф. Візір В.А.,
Кривенко В.А.
Prof. Voloshina I.M.,
Prof. Vizir V.A.,
MD Krivenko V.A.
к.м.н. Погорецький Ю.Н.
MD, PhD Pogoretskiy Yu.N.

проф. Р. Хурса
(Білорусія)
Prof. R. Hursa (Belarus)
д.м.н. Радченко Г.Д.,
Слащева Т.Г.
Prof. Radchenko G.D.,
MD Slashcheva T.G.
д.м.н. Міщенко Л.А.
Prof. Mishchenko L.A.

проф. Сіренко Ю.М.
Prof. Sirenko Yu.M.
проф.Сидорова Н.Н.
Prof. Sydorova N.N.

д.м.н. Радченко Г.Д.
Prof. Radchenko G.D.

д.м.н. Соколова Л.К.
Prof. Sokolova L.K.

проф. Більченко О.В.
Prof. Bilchenko O.V.
проф. Долженко М.М.
Prof. Dolzhenko M.M.

проф. Несукай О.Г.
Prof. Nesukay O.G.
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