Імплементація оновлених Європейських стандартів

Вельмишановний (на)_______________________________________!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VII Науково-практичної конференції
Української асоціації фахівців із серцевої недостатності,
яка відбудеться у м. Києві 18–19 квітня 2017 року

Основні
питання

Реєстрація

• Основні стандарти лікування ХСН
• Діуретична терапія декомпенсованих
та амбулаторних хворих: «підводні камені»
та шляхи їх подолання
• Пацієнт з некоронарогенною ХСН: сучасний погляд
на діагностику та лікування
• Альтернативні лікувальні підходи при ХСН
• Погляд у майбутнє: інноваційні стратегії
• Стендові доповіді
• Англомовний конкурс молодих вчених
18 та 19 квітня – з 8.30 до 13.00
Усі зареєстровані учасники безкоштовно отримають
матеріали та сертифікати затвердженого зразка
Усі учасники конференції
запрошуються на Великодній обід

Місце
проведення

м. Київ
Готель «Русь», вул. Госпітальна, 4,
Конференц-зали «Венеція», «Київ»
(другий поверх)

Проїзд

Станції метро «Палац Спорту», «Кловська»

Постерна
сесія

Постерна сесія відбудеться 18 квітня з 11.00 до 13.30
(розмір постера 90×90 см)

Оргкомітет

Телефон для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22
Факс: (044) 249-70-03, 275-42-09
E-mail: org–vavilova@yandex.ua

Голова Української асоціації фахівців
з серцевої недостатності професор

Л.Г. Воронков

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Почесний голова: президент Асоціації кардіологів України,
віце-президент НАМН України, академік В.М. Коваленко
Голова: президент Української асоціації фахівців із серцевої
недостатності професор Л.Г. Воронков
Члени оргкомітету: Л.Л. Вавілова, О.Г. Несукай, О.М. Пархоменко,
О.С. Сичов, Н.А. Ткач
Секретаріат: О.М. Звєрев, М.А. Гуляницька, І.М. Єна
Генеральні партнери
SERVIER
(Франція)

ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС
Україна»

Головні партнери
BAYER
(Німеччина)

ТОВ «Сона-фарм»
(Україна)

PFIZER
(США)

ARTERIUM
(Україна)

ТОВ «KРKA
Україна»

TAKEDA
(Японія)

Під час проведення конференції будуть працювати виставки
лікарських препаратів і медичних приладів провідних компаній:
SERVIER (Франція), ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС Україна», ТОВ «KРKA
Україна», BAYER (Німеччина), ТОВ «Сона-фарм» (Україна), PFIZER (США),
ARTERIUM (Україна), TAKEDA (Японія)
Інформаційні партнери:
Журнал «Серцева недостатність та коморбідні стани»,
«Український кардіологічний журнал», ТОВ «Medica Press»,
ТОВ «МОРІОН», Медицинская газета «Здоровье Украины 21 век»,
Видавничий дім «Заславський», Видавництво «Медкнига»,
«Профессиональные издания Восточная Европа»,
Видавничий дім «Здоров’я України, Медичні журнали»
Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
www.webcardio.org,
український кардiологiчний портал www.ukrcardio.org,
www.strazhesko.org.ua
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Вівторок, 18 квітня 2017 р.
930

945

1015 – 1245

1015

1045

1115

1145
1215

Конференц-зал «Венеція» (великий зал)
Відкриття конференції
Вступне слово:
Президент Асоціації кардіологів України
академік НАМН України проф. В.М. Коваленко
Президент Української асоціації фахівців із серцевої
недостатності професор Л.Г. Воронков
Лекція: Особливості серцевої
Ю.А. Іванів
(Львів)
недостатності у дорослих із
вродженими вадами серця
Перша науково-практична сесія:
Сучасні стандарти лікування пацієнтів з ХСН
та питання їх практичної реалізації
Президія: проф. Л.Г. Воронков, проф. О.В. Більченко,
проф. Ю.А. Іванів
Загальний алгоритм лікування пацієнта Л.Г. Воронков
з ХСН в Європейських рекомендаціях (Київ)
2016 р. Бета-блокатори як «наріжний
камінь» фармакологічного лікування
ХСН: призначення та моніторинг
терапії
Як правильно застосовувати блокатори О.В. Більченко
ренін-ангіотензинової системи при
(Харків)
ХСН?
Чому необхідні антагоністи
Л.Г. Воронков
мінералокортикоїдних рецепторів та
(Київ)
як правильно ними користуватися?
Сартани при ХСН
Ю.М. Сіренко
(Київ)
Як правильно здійснювати
Л.Г. Воронков
підтримуючу терапію діуретиками
(Київ)
в амбулаторних хворих з ХСН?
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Конференц-зал «Київ» (малий зал)
10 – 12 Англомовний конкурс молодих вчених
Журі: проф. О.Є. Бєрєзін, д.м.н. Л.А. Міщенко,
д.м.н. С.М. Кожухов, проф. Ю.С. Рудик
1. Role of fibro c, inflammatory and gene c factors G. Bolotskykh
in heart failure progression in diabe c pa ents
(Kharkiv)
2. Iron difficiency in chronic heart failure: in which
V. Gorbachova
patients?
(Kyiv)
3. Restoration of sinus rhythm in patients with atrial O. Ilchyshyna
flutter and heart failure (clinical case)
(Kyiv)
O. Kniazieva
4. Asymptomatic left ventricular dysfunction
in patients with ischemic heart disease combined (Kriviy Rig)
with chronic obstructive pulmonary disease
G. Kosova
5. Dynamics of structural and functional state
of the heart in patients with essential
(Dnipro)
hypertension in elderly and middle age by results
of long term study
6. Endothelial progenitor cells and apoptotic
О. Kremzer
endothelial cell-derived micro particles in different (Zaporizhzhia)
chronic heart failure phenotypes
7. Relationship between clinical characteristics,
O. Matuzok
cardiac ultrasound parameters and T-786 enoS
(Kharkiv)
gene polymorphism in STEMI patients
ХОЛ
00
30
11 – 13 Постерна сесія
Модератори: проф. І.Е. Малиновська,
д.м.н. Д.В. Рябенко
1. Когнітивні порушення у пацієнтів з ішемічною
В.Є. Азаренко,
хворобою серця, ускладненою серцевою
В.А. Потабашній
недостатністю
(Кривий Ріг)
О.О. Меденцева,
2. Асоціація поліморфізму М235Т
ангіотензиногену з рівнем ST2 та діастолічною Ю.С. Рудик
(Харків)
дисфункцією у хворих з хронічною серцевою
недостатністю і цукровим діабетом
00

30
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3. Зниження показників варіабельності ритму
серця як прогностичний маркер розвитку
аритмій у пацієнтів з міокардитом і систолічною
дисфункцією ЛШ
4. Клінічна характеристика пацієнтів
з хронічною серцевою недостатністю
залежно від стану когнітивної функції
1245 – 1330

С.В. Чернюк,
Р.М. Кириченко
(Київ)

30

1330 – 1645 Друга науково-практична сесія:
Сучасні лікувальні підходи для окремих категорій
пацієнтів з ХСН
Президія: проф. Л.Г. Воронков, член-кор. К.М. Амосова,
проф. Ю.А. Іванів, проф. О.С. Сичов
1330
ЧСС як фактор ризику при серцевій
К.М. Амосова
недостатності
(Київ)
Івабрадин: актуальні аспекти
Л.Г. Воронков
1350
клінічного використання
(Київ)
10
Антикоагулянтна терапія:
14
– у госпіталізованих хворих
Л.Г. Воронков
(Київ)
– у пацієнтів з фібриляцією передсердь О.С. Сичов (Київ),
Ю.А. Іванів
(Львів)
Пацієнти з порушеннями ритму
О.С. Сичов (Київ)
1510
40
Пацієнти з некоронарогенною ХСН:
Д.В. Рябенко
15
особливості діагностики та лікування
(Київ)
Лекція: Прогресування серцевої
С.М. Кожухов
1610
недостатності: роль міокардіального
(Київ)
інтерстиціального фіброзу
Дискусія, нагородження переможців конкурсу молодих
1640
вчених
1700
Закриття першого дня конференції

15

9 – 12

А.С. Солонович,
Л.Г. Воронков
(Київ)

Великодній обід
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Середа, 19 квітня 2017 р.

930

1030

1115

1145

1215

1245
1300

Конференц-зал «Венеція» (великий зал)
Третя науково-практична сесія:
Альтернативні стратегії за недостатньої ефективності
стандартного лікування
Президія: проф. Л.Г. Воронков,
член-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко,
проф. Ю.С. Рудик, проф. О.Є. Бєрєзін
Круглий стіл: Пацієнт з тяжкою ХСН: клінічний розбір,
думка експертів
Учасники: Л.Г. Воронков (Київ), О.Г. Несукай (Київ),
О.М. Пархоменко (Київ), Ю.С. Рудик (Харків)
Круглий стіл: Триметазидин при серцевій недостатності:
доведені факти та нові відкриття
Учасники: О.М. Пархоменко (Київ), Л.Г. Воронков (Київ)
Реваскуляризація міокарда
К.В. Руденко
та інші сучасні кардіохірургічні підходи (Київ)
при ХСН
Роль катетерної абляції у лікуванні
Б.Б. Кравчук
та профілактиці аритмогенної серцевої (Київ)
недостатності
Лекція: Майбутнє лікування серцевої О.Є. Бєрєзін
недостатності: огляд перспективних
(Запоріжжя)
наукових розробок
Дискусія, прийняття резолюції
Закриття конференції
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Генеральні партнери

Головні партнери

