І. Початок

1–2 лютого 1963 р. у місті Ленінграді (нині —
Санкт-Петербург) відбулася І (установча) Всесоюзна кардіологічна конференція, присвячена проблемам інфаркту міокарда та організаційним питанням.
На ній було прийнято рішення про організацію
Всесоюзного наукового кардіологічного товариства.
У роботі конференції взяли участь 274 делегати із усіх
республік Радянського Союзу і 90 гостей, серед яких
були представники Болгарії та Чехословаччини.
До складу української делегації входили М.М. Амосов (Київ); М.М. Горєв, Л.Т. Мала (Харків), А.Л. Міхньов
(Київ), Д.Ф. Чеботарьов (Київ), М.О. Ясиновський (Одеса), І.М. Ганджа (Київ) та ін.
На організаційному засіданні, яке відбулося 2 лютого, прийнято статут Всесоюзного кардіологічного
товариства, обрано Правління та ревізійну комісію,
а також обрані почесні члени товариства: акадеЧлени української делегації
Members of the Ukrainian delegation

І. The beginning

On the 1–2nd of February, 1963 in the city of Leningrad
(now — Saint Petersburg) was held the First (organizational)
all-Union Cardiological Conference devoted to the problems
of myocardial infarction and some organizational questions.
At the conference there was decided to create the all-Union
Cardiological Society. In the work of the conference participated 274 delegates from all the Republics of the Soviet Union and
90 guests, among which were the representatives of Bulgaria
and Czechoslovakia.
The Ukrainian delegation included M.M. Amosov (Kyiv),
M.M. Gorev (Kyiv), L.T. Mala (Kharkiv), A.L. Mikhniov (Kyiv),
D.F. Chebotariov (Kyiv), M.O. Yasynovskyi (Odesa), I.M. Gandzha (Kyiv) et al.
At the organizational meeting which was held on the
2nd of February, there was approved the Statute of the all-Union Cardiological Society, were elected the Board and Audit
committee and were also elected the Honored Members of the
Society: academician M.M. Anichkov, academician O.M. Bakulev; Members of the USSR AMS V.M. Vinogradov, V.P. Zele-
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мік М.М. Анічков, академік О.М. Бакулев; дійсні члени
АМН СРСР В.М. Виноградов, В.П. Зеленін, П.А. Купріянов, М.М. Савицький. До правління увійшли представники як клінічних, так і теоретичних спеціальностей
у кількості 78 осіб. Головою товариства обраний членкореспондент АМН СРСР П.Є. Лукомський; його заступниками — дійсні члени АМН СРСР А.Л. М’ясников,
В.В. Парін, Б.В. Петровський, професор С.А. Колесніков; членами президії — професори З.М. Волинський;
Д.Ф. Чеботарьов; казначей — В.Г. Попов; генеральними секретарями — кандидати медичних наук В.М. Бураковський і Є.І. Чазов. До складу правління також були
обрані М.М. Амосов, М.М. Горєв, А.Л. Міхньов (Київ),
Л.Т. Мала, О.О. Шалімов (Харків), М.О. Ясиновський
(Одеса). До складу ревізійної комісії товариства обрано доцента І.М. Ганджу (Київ).
Конференція доручила Правлінню створити відділення кардіологічного товариства у союзних республіках і великих містах держави, підготувати і скликати у 1965 р. І Всесоюзний з’їзд кардіологів.
Республіканські та міські товариства кардіологів
створюються там, де налічується більше 10 лікарів, які
хочуть вступити до них. У найближчий час було створено республіканські та міські товариства кардіологів
у містах Москві, Ленінграді, Києві, Тбілісі та ін.

nin, P.A. Kuprianov, M.M. Savytskyi. To the Board were included 78 members, the representatives of both clinical and theoretical specialities. Corresponding member of the USSR AMS
P.E. Lukomskyi was elected as the Head of the Society, as Deputies — Members of the USSR AMS A.L. Miasnykov, V.V. Parin, B.V. Petrovskyi, professor S.A. Kolesnikov; as the Members
of the Presidium — professors Z.M. Volynskyi, D.F. Chebota
riov; the Treasurer — V.G. Popov; General Secretaries — candidate of medical sciences V.M. Burakovskyi and Ye.I. Chazov.
M.M. Amosov, M.M. Gorev, A.L. Mikhniov (Kyiv) L.T. Mala,
O.O. Shalimov (Kharkiv), M.O. Yasynovskyi (Odesa) were also
elected as the Board Members of the Society. The associated
professor I.M. Gandzha was elected to the staff of the Audit
Committee.
The Conference entrusted to the Board to create the branches of the Cardiological Societies in the Republics of the USSR
and in the greatest cities of the State, to prepare and summon
in 1965 the First all-Union Cardiological Congress.
It was decided that the Republicans and cities Cardiological societies were to be organized at the existence of at least
10 doctors wished to join it. At the nearest time Republican and
city Cardiological societies were founded in cities of Moscow,
Leningrad, Kyiv, Tbilicy and others.

1

ІІ. Літопис створення та динаміка розвитку Асоціації
Асоціація кардіологів України веде свою історію від
листопада 1963 р., коли на І (установчій) Конференції
кардіологів, яка відбулася 18–19 листопада у місті Києві, було створено Республіканське наукове кардіологічне товариство УРСР.
Участь у її роботі взяли 256 делегатів із усіх областей республіки, вчені різних медичних спеціальностей,
обласні терапевти, лікарі кардіологічних диспансерів,
міських і районних лікарень.
Відкрив конференцію заступник міністра МОЗ УРСР
І.В. Шумада, якій у своїй доповіді зупинився на важливості науково-дослідних розробок в галузі кардіології
та об’єднанні зусиль кардіологів, терапевтів, хірургів,
патологів і лікарів інших спеціальностей у боротьбі з захворюваннями серцево-судинної системи.
Голова оргкомітету конференції професор Г.Й. Бурчинський у своїй доповіді відзначив великі здобутки українських вчених, особливо київської школи терапевтів на чолі з професорами В.П. Образцовим
і М.Д. Стражеском, у розробці складних проблем кардіології та висловив надію, що створення Республіканського наукового кардіологічного товариства сприятиме подальшим успіхам у вивченні серцево-судинної патології.
На конференції делегати розглянули організаційні
питання; обговорили завдання Товариства, основні положення Статуту товариства кардіологів, і одностайно
ухваливши Статут, прийняли рішення про створення Республіканського наукового товариства кардіологів УРСР.
Таємним голосуванням були обрані члени Правління
товариства (40 осіб). До Правління увійшли провідні науковці республіки і лікарі практичних органів охорони
здоров’я із різних областей України. До Президії правління
обрано 10 осіб: професор Г.Й. Бурчинський (Київ) — Голова, професори В.С. Нестеров і І.М. Руднєв (Київ) — заступники голови; доцент М.Ф. Скопиченко (Київ) — секретар;
члени Президії: професор Л.Т. Мала (Харків), професор А.Л. Міхньов (Київ), доктор медичних наук Л.Н. Сидаренко (Київ), професор А.І. Хомазюк (Київ); дійсний член
АМН СРСР, професор М.О. Ясиновський (Одеса); асистент А.А. Попов — казначей.
Республіканське наукове товариство кардіологів УРСР
зареєстровано у Вченій раді МОЗ УРСР, має свою печатку
та штамп. На засіданнях І Конференції наукового товариства кардіологів було заслухано та обговорено 15 наукових доповідей, присвячених питанням патогенезу атеросклерозу; актуальним питанням коронарної недостатності та її ускладнень, у тому числі клініці та діагностиці
хронічної аневризми серця; профілактиці ускладнень при
гіпертонічній хворобі; клінічній характеристиці алергічних уражень міокарда та ін.
У 1963–1970 рр. Республіканське наукове товариство
кардіологів УРСР очолював професор Георгій Йосипович
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ІІ. The hystory of the creation and the dynamics of the
Association development

The history of the Ukrainian Association of Cardiology
begins in 1963 when at the first (organizational) Cardiological
Conference which was held on 18–19th of November, 1963 was
created the Republican Scientific Cardiological Society of the
USSR.
256 delegates from all regions of Ukraine participated in the
work of the Conference, among them — the scientists of different medical specialities, regional therapeutists, the doctors
of Cardiological dispensaries, cities and districts hospitals.
The conference was opened by I.V. Shumada, Deputy Minister of the USSR Ministry of Health. In his speech he paid special
attention to the significance of scientific and research achievements in Cardiology and to the unification of the efforts of cardiologists, therapeutists, surgeons, pathologists and representatives of other medical specialitis in struggle with the cardiovascular diseases.
G.Y. Burchynskyi, the Head of the Conference Board, in his
speech accentuated to the great achievements of Ukrainian scientists, especially of Kyiv therapeutic school, headed by professors V.P. Obraztsov and M.D. Strazhesko, in solving of the complex problems of cardiology and conveyed the hope that the
creation of Republican Scientific Cardiological Society would
promote the subsequent successes in the exploration of the
cardiovascular pathology.
At the conference the delegates scrutinized the organizational questions, discussed the objects of the Society, the principal thesis of the Statute of the Cardiological Society. They approved unanimously the Statute and got the decision about
the foundation of the USSR Republican Scientific Cardiological Society.
By the secret ballot were elected the Board Members of the
Society: 40 most prominent Ukrainian scientists and clinicians of the different regions; 10 persons were elected to the
Prezidium: professor G.Y. Burchynskyi (Kyiv) — as the Chairman, professors V.S. Nesterov and I.M. Rudnev (Kyiv) — as the
Vice-Chairmen; associated professor M.F. Skopychenko as the
Secretary; Members of the Prezidium: professor L.T. Mala, professor A.L. Mikhniov, doctor of medical sciences L.N. Sydarenko (Kyiv), professor A.I. Chomaziuk (Kyiv), member of the USSR
AMS, professor M.O. Yasynovskyi (Odesa); assistant A.A. Popov
was elected as the Treasurer.
The Ukrainian Scientific Cardiological Society was registered
in the Scientific Counsel of the Ukrainian Ministry of Health
with its own seal and stamp. At the meetings of the Ist Conference of the Scientific Cardiological Society were delivered and
discussed 15 scientific reports devoted to the problems of atherosclerosis pathogenesis, actual problems of coronary insufficiency and its complications including the clinical course and
diagnosis of chronic cardiac aneurism, prevention of the complications of arterial hypertension, clinical features of allergic
myocardial lesions et al.
During 1963–1970 years professor G.Y. Burchynskyi was the
Chairman of the USSR Republican Scientific Cardiological Soci-

Бурчинський, секретар — доety, associated professor M.F. Skopy
цент Микола Федорович Скопиchenko was its Secretary. At this period
ченко. За цей період була провеwas performed the great work on orдена велика організаційна робота
ganization of regional and municipal
щодо створення обласних і місьbranches of the Society, increasing
ких наукових товариств кардіологів,
efficiency of their activity, attraction
підвищення ефективності їх діяльності,
of the scientists and practical doctors
залучення до їх складу науковців і пракto them. The number of the Cardiolo
тичних лікарів. Кількість членів Товариgical Society members increased from
ства кардіологів із 256 членів у 1963 р.
256 in 1963 to 386 in 1970.
зросла до 386 — у 1970 р.
In 1964 were founded 4 regionУ 1964 р. створено 4 обласних на
al Scientific Cardiological Societies:
укових товариства кардіологів: Львівin the cities of Lviv (chief — profesське (голова — професор С.Ф. Олійник),
sor S.F. Oliinyk), Lugansk (chief — proЛуганське (голова — професор Р.Я. Спіfessor R.Ya. Spivak), Kharkiv (chief —
вак), Харківське (голова — профеprofessor L.T. Mala) and Kyiv municipal,
сор Л.Т. Мала), Київське міське, голоthe chief of which was also profesвою якого також був професор Г.Й. Бурsor G.Y. Burchynskyi. The Scientific
чинський. При Дніпропетровському Професор Г.Й. Бурчинський, голова Наукового
Cardiological Section was created also
науковому товаристві терапевтів ство- товариства кардіологів УРСР
in the structure of Dnipropetrovsk SciProfessor G.Y. Burchynskyi, Chairman of the USSR
рено кардіологічну секцію у 1966 р.
entific Therapeutic Society in 1966 р.
Scientific Cardiological Society
Основними напрямами роботи РесThe main directions of the Republiпубліканського наукового товариства
can Scientific Cardiological Society acкардіологів є питання покращання науково-дослідної tivity were the problems of raising the efficiency of the research
роботи з проблем серцево-судинної патології, впрова- investigations in the field of cardiovascular pathology, the impleдження у практику охорони здоров’я наукових досяг- mentation of the results of scientific work in the health service
нень, підвищення кваліфікації лікарів, пропаганда ме- practical work, the increasing of the cardiologists qualification
дичних знань серед населення.
and spreading of the medical knowledge among population.
Засідання товариства проводилися регулярно, один
The meetings of the society were organized regularly once
раз на місяць.Часто це були
a month. These meetings
об’єднані засідання із товариwere often combined with
ствами терапевтів, невропаthe societies of therapeutics,
тологів, хірургів, геронтолоneurologists, surgeons, gerгів, на яких виступали хірурantologists, in which particги М.М. Амосов і Г.В. Книшов,
ipated surgeons M.M. Amo
терапевти Г.А. Даштоянц,
sov and G.V. Knyshov, the
А.Л. Міхньов, А.П. Пелеrapeutics G.A. Doshtoiants,
щук, фізіологи А.І. Хомазюк,
A.L. Mikhniov, A.P. PeleshО.П. Нещерет, Н.С. Смирнова.
chuk, physiologists A.I. Khom22–23 травня 1964 р. у місaziuk, О.P. Neshcheret,
ті Харкові пройшла Науково-
N.S. Smyrnova.
практична конференція «ГиOn the 22–23 rd of May
1964 in the city of Kharkiv was
пертоническая болезнь,
Засідання Наукового товариства кардіологів
carried out the scientific and
атеросклероз, коронарная The meeting of the Scientific Cardiological Society
practical conference «Hyperнедостаточность», на якій
tonic disease, atherosclerosis,
із доповідями виступали
член-кореспондент АН УРСР професор А.М. Утевський, coronary insufficiency» where corresponding member of the
Academy of Sciences of SRSR professor A.M. Utevskyi, profesпрофесор Л.Т. Мала, професор С.Я. Штейнберг та ін.
На Пленумі Республіканського наукового това- sor L.T. Mala, professor S.Ya. Shteinberh delivered the reports.
In the accordance of the Statute of the society the election
риства кардіологів УРСР, який пройшов 19 листопада 1968 р. у місті Києві, згідно зі Статутом товариства of the Board, Presidium and the Audit Committee were to be or(1 раз на 5 років), були проведені вибори Правління, ganized once in five years. These elections were held at the
Президії та Ревізійної комісії. Головою товариства об- Plenum of the USSR Republican Scientific Cardiological Socieрано професора Г.Й. Бурчинського, секретарем — до- ty which took place on the 19th of November, 1968 in Kyiv. Profesor G.Y. Burchynskyi was elected as the Chairman of the Soцента М.Ф. Скопиченка.
Члени товариства брали участь у міжнародних, євро- ciety, assistant professor M.F. Skopiychenko — as the Secretary.
The members of the Society participated in international,
пейських і всесоюзних кардіологічних форумах: IV Європейському конгресі кардіологів (1964 р., Н.А. Гватуа); European and all-Union Cardiological meetings: the IVth EuVI Міжнародному конгресі кардіологів (1970 р., Лон- ropean Cardiological Congress (1964, professor N.A. Gvatua);
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дон, О.Й. Грицюк, Л.Т. Мала); Пленумі Всесоюз- VIth International Cardiological Congress (1970, London, profesного кардіологічного товариства (1966 р., Кау- sors O.Y. Grytsiuk, L.T. Mala), Plenum of the all-Union Cardiolo
нас, Л.Т. Мала, М.Ф. Скопиченко); І Всесоюзно- gical Society (1966, Kaunas, professor L.T. Mala, M.F. Skopychenму з’їзді кардіологів (1966 р., Москва, А.Д. Візір, ko), the Ist all-Union Cardiological Congress (1966, Moscow,
І.М. Ганджа, В.М. Дзяк, М.С. Заноздра, А.Л. Міх- professors A.D. Vizir, I.M. Gandzha, G.V. Dziak, M.S. Zanozdra,
ньов та ін.); Симпозіумі з коронарної недостатнос- A.L. Mikhniov et al.), the Symposiun on Coronary Insufficiency
ті (1967 р., м. Батумі А.Л. Міхньов).
(1967, Batumi, professor A.L. Mikhniov).
ІІ Республікарнська наукова конференція товариства
The ІІnd Republican scientific conference of Cardiological Soкардіологів УРСР «Артериальная гипертония и ишеми- ciety of the USSR on the problem «Arterial hypertension and
ческая (коронарная) болезнь сердца» відбулася у місті ischemic (coronary) heart disease took place in the city of Kyiv
Києві 26–27 листопада 1970 р. У її роботі взяли участь on the 26–27th of November, 1970. Well-known scientists —
провідні вчені — кардіолоcardiologists from all the regions
ги усіх областей республіof the Republic, cities of Kyiv
ки, міст Києва і Севастопоand Sevastopol as well as near
ля, а також вчені із Москви,
300 scientists from cities of MosЛенінграда, Каунаса, Тбіcow, Leningrad, Kaunas, Tbiliлісі, Мінська та інших міст,
cy, Minsk and others took part
усього близько 300 осіб. Відin the Conference work. The
крив конференцію голова
conference was opened by the
Товариства кардіологів, заChairman of the Society Honслужений діяч науки УРСР,
ored Scientist of the USSR proпрофесор Г.Й. Бурчинський.
fessor G.Y. Burchynskyi. At the
На двох пленарних і чоти2 plenary and 4 sectional sesрьох секційних засіданнях
sions were heard 34 reports
заслухано та обговорено
devoted to actual problems
34 доповіді, присвячені акof arterial hypertension and isтуальним проблемам арте- Семінар з актуальних питань кардіології у Бердянську, 25–27 травня 1976 р. chemic (coronary) heart disріальної гіпертонії та ішеміч- Seminar on current issues in cardiology, Berdyansk, 25-27 of May, 1976
ease. Prominent scientists proної (коронарної) хвороби
fessors Ye.I. Chazov, O.Y. Gry
серця. З доповідями виступили Є.І. Чазов, О.Й. Грицюк, tsiuk, V.M. Dziak, O.A. Aizenberh, F.Ya. Prymak, L.Y. Aleinikova,
В.М. Дзяк, О.А. Айзенберг, Ф.Я. Примак, Л.Й. АлейнікоN.N. Kipshydze, Z.I. Yanushkevychus, L.T. Mala,
ва, Н.Н. Кіпшидзе, З.І. ЯнушR.I. Mikunis and others delivered the reports.
кевичус, Л.Т. Мала, Р.І. МікуThere were issued the thesis of the conference.
ніс та ін. Матеріали конфеAs professor G.Y. Burchynskyi was elected
ренції надруковані.
in 1970 as the Chairman of the Republican ScienУ зв’язку з тим, що проtific Cardiological Society, at the Conference were
фесора Г.Й. Бурчинського
carried out the re-elections of the Board, Presidiу 1970 р. обрано головою
um and the Audit Committee. There were heard
Республіканського наукоthe reports of the Chairman of the Republican Sciвого товариства терапевтів,
entific Cardiological Society and the Head of the
на конференції були провеAudit Committee.
дені перевибори Правління,
To the Board were elected 42 members; among
Президії та Ревізійної комісії
them were both scientists and clinicians — the
товариства. Було заслухано
main regional cardiologists and therapeutics;
звіт голови Республікансько19 of them were elected to the Presidium of the
го наукового товариства
Board, 5 — to the Audit Committee.
кардіологів УРСР і голови РеProfessor O.Y. Grytsiuk, director of the M.D. Stra
візійної комісії.
zhesko Kyiv Research Institute of the Clinical Medi
До Правління обрано
cine was elected as the Chairman of the Ukraini42 особи, серед яких були
an Scientific Cardiological Society. Corresponding
як науковці, так і практичmember of the AMS professor L.T. Mala, the chief
ні лікарі — головні кардіоof the hospital therapy chair of the Kharkiv MedЄ.І. Чазов і член-кореспондент АМН СРСР
логи і терапевти областей; Академік
ical Institute, professor I.M. Gandzha, professor,
О.Й. Грицюк
до Президії Правління — 19; Academician Ye.I. Chazov and corresponding member
the chief of the chair of Kyiv PostgraduateEdu
of the USSR AMS O.Y. Grytsiuk
до Ревізійної комісії — 5.
cation Institute, and professor I.I. Kryzhanivska,
Головою Українського
Honored Scientist of Ukraine, Rector of Dniproнаукового товариства кардіологів обрано професо- petrovsk Medical Institute — as the Vice-Chairmen. The young
ра О.Й. Грицюка, директора Київського наукового- scientific worker of the Kyiv Reseasch Institute of Clinical Medдослідного інституту клінічної медицини імені акаде- icine I.Yu. Ivanina was elected as the Secretary of the Board.
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міка М.Д. Стражеска. Заступниками голови
From this moment began the new stage of the Ukrainian
обрані член-кореспондент АМН СРСР, профе- Scientific Cardiological Society development. During the sevсор Л.Т. Мала, завідувач кафедри госпітальної enties were established 5 regional scientific cardiological soтерапії Харківського медичного інституту; про- cieties: in Vinnytsa (1972), Volyn, Crimea (1976), Sumy (1971),
фесор І.М. Ганджа, завідувач кафедри Київського Chernivtsi (1979, the Chairman — Professor A. Synchuk). In six
інституту удосконалення лікарів; проareas: Donetsk (1972), Ivanoфесор І.І. Крижанівська, заслужений
Frankivsk, Nicholaev (1973),
діяч науки УРСР, ректор ДніпропетровPoltava (1974), Rivne (1970,
ського медичного інституту. СекретаChief — A.F. Baftalovska),
рем Правління обрано молодшого наTernopil (1974) were creatукового співробітника Київського НДІ
ed the Cardiological Sections
клінічної медицини І.Ю. Іваніну.
in the structure of the regionПочинається новий етап розвитку
al Scientific Therapeutic SocieУкраїнського наукового товариства
ties. After the elections which
кардіологів. Протягом 1970-х років було
were held in 1970, profesстворено 5 обласних наукових товаsor A. Kochetov became the
риств кардіологів: Вінницьке (1972 р.),
Chairman of the Lugansk,
Волинське, Кримське (1976 р.), Сумське
professor S.F. Oliinyk — the
(1971 р.), Чернівецьке (1979 р., голо- Професор О.П. Карапата, академік Л.Т. Мала, член-кореспондент Chairman of the Lviv regionва — професор О.М. Синчук). У шести АМН СРСР О.Й. Грицюк, доктор медичних наук А.П. Дорогой
al Cardiological Societies, proобластях: Донецькій (1972 р.), Івано-Professor O.P. Karapata, academician L.T. Mala, corresponding
fessor V.G. Pocheptsov — the
of the USSR AMS O.Y. Grytsiuk, doctor of medical sciences
Франківській, Миколаївській (1973 р.), member
Chairman of the Kharkiv reA.P. Dorogoi
Полтавській (1974 р.), Рівненській
gional Cardiological Society.
(1970 р., голова — А.Ф. Бафталовська), Тернопільській
Session of the Society Board were held four times a year.
(1974 р.) — створено кардіологічні секції при обласних They discussed organizational problems, approved the work
наукових товариствах терапевтів.
plans of the Society, reports on the preparation and conducПісля виборів, які пройшли у 1970 р., обласні то- tion of the national scientific — practical conferences, issues
вариства кардіологів очолили: Луганське — профе- on the assistance to the public health service, on health eduсор А.І. Кочетов, Львівське — професор С.Ф. Олійник;
cational work.
Харківське — професор В.Г. Почепцов.
On the 13–
Засідання Президії Правління това14 th of December,
риства проходили 4 рази на рік. На них
1971 in Kyiv was
розглядалися організаційні питання,
ca r r i e d o u t t h e
затверджувалися плани роботи ТоваІІІ rd USSR Republiриства, звіти про підготовку та проcan scientific-pracведення республіканських науковоtical Cardiolog ical
практичних конференцій, питання
conference «Treatдопомоги органам охорони здоров’я,
ment and prevenсанітарно-просвітницької роботи.
tion of myocardi13–14 грудня 1971 р. відбулася ІІІ
al infarction». In its
Республіканська науково-практична
work participated
конференція кардіологів УРСР «Лечеabout 500 scientists
ние и профилактика инфаркта миоand practical physiкарда» у місті Києві. У її роботі взяли
cians, including the
участь близько 500 науковців і прак- ІІІ Республіканська науково-практична конференція кардіологів УРСР.
Chairman of the
На трибуні — академік АМН СРСР П.Є. Лукомський, голова Всесоюзного
тичних лікарів, серед яких були го- наукового товариства кардіологів СРСР
all-Union Scientific
лова Всесоюзного наукового товари- The IIIrd USSR Republican Conference of the Scientific Cardiological Society.
Cardiological Sociства кардіологів академік АМН СРСР, On the stage — academician of the USSR AMS P.E. Lukomskyi,
ety member of the
Chairman of the all-Union Scientific Cardiological Society of USSR
професор П.Є. Лукомський; відомі
USSR AMS profesкардіологи М.А. Граціанський, В.О. Люсов, Ю.Б. Біло
sor P.E. Lukomskyi, well-known cardiologists M.A. Gratsianskyi,
усов, О.П. Голіков (Москва); З.І. Янушкевічус (Каунас);
V.A. Liusov, Y.B. Bilousov, A.P. Golikov (Moscow), Z.I. YanushkН.Н. Кіпшидзе (Тбілісі); Л.Т. Мала (Харків); В.М. Дзяк
evichus (Kaunas), N.N. Kipshydze (Tibilisi), L.T. Mala (Kharkiv),
і З.К. Алексеєнко (Дніпропетровськ) та ін. На конфеV.M. Dziak and Z.K. Alekseienko (Dnipropetrovsk) and others.
ренції заслухано та обговорено 33 наукові доповіді,
At the conference were heard and discussed 33 scientific reприсвячені актуальним питанням патогенезу, діагносports, which were focused on the current issues of pathogenтики, лікуванню інфаркту міокарда та його ускладненesis, diagnosis, treatment of myocardial infarction and its comням. Затверджено та рекомендовано до впровадження
plications; were approved and recommended for implementaрозроблені Київським НДІ клінічної медицини імені акаtion the informational and teaching writings developed by the
деміка М.Д. Стражеска інформаційно-методичні листи:
Kyiv academician M.D. Strazhesko Research Institute of Clini-
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«Принципы диагностиcal Medicine: «Principles
ки и лечения больных
of diagnosis and treatострым инфарктом миоment of the patients with
карда на догоспитальном
acute myocardial infarcэтапе», «Лечение острого
tion on pre-hospital stage»,
периода инфаркта миокарда» и
«Treatment of acute period
«Диспансеризация больных инof myocardial infarction»
фарктом миокарда».
and «Dyspanseryzation
ІV Республіканська конфеof the patients with myoренція Наукового товариства
cardial infarction».
кардіологів «Современные
The ІVth Republican Conметоды диагностики сердечноference of Scientific Carсосудистых заболеваний» відбуdiological Society «Modлася 30–31 жовтня 1972 р. у місті
ern methods of diagnosis
Вінниці. В її роботі взяли участь
of cardio-vascular diseasпонад 600 представників на Науково-практична конференція, Крим
es» was held on the 30–31st
укової та практичної кардіології Scientific and Practical Conference, Crimea
of October, 1972 in Vinnytта ревматології; було заслухано
sa. In its work participated
і обговорено 43 доповіді, присвячені сучасним мето- more than 600 representatives of scientific and practical Cardiдам діагностики серцево-с удинної системи, їх прак- ology and Rheumatology services; there were presented and
тичного застосування.
discussed 43 reports on the methods of diagnosis of the cardi
У травні 1973 р. члени Президії правління Науково- ovascular system lesions and their practical application.
го товариства кардіологів взяли участь у Пленумі ВчеIn May 1973, Presidium Members of the Ukrainian Sciної медичної ради МОЗ УРСР, наукова частина якої була entific Cardiological Society participated in the work of the
присвячена ішемічній хворобі серця. Було заслухано USSR Ministry of Health Scientific Council Plenary Session,
та обговорено доповіді О.Й. Грицюка «Научные и прак- the scientific part of which was devoted to coronary heart
тические задачи организации специализированной ме- disease. There were heard and discussed the reports: proдицинской помощи больным инфарктом миокарда»; fessor O.Y. Grytsiuk «Scientific and practical tasks of the orА.І. Хомазюка «Патофизиология инфаркта миокар- ganization of the specialized medical assistance to patients
да»; Л.Т. Малої «Диагностика ишемической болезни with myocardial infarction», A.I. Khomaziuk «Pathophysioloсердца»; Н.А. Гватуа і І.К. Следзевської «Современные gy of myocardial infarction», L.T. Mala «Diagnosis of ischemметоды лечения и реабилитации больных острым ин- ic heart disease», N.A. Gvatua and I.K. Sledzevska «Modern
фарктом миокарда»; І.І. Крижанівської «Недостаточ- methods of treatment and rehabilitation of patients with
ность кровообращения при ИБС, ее лечение и профи- acute myocardial infarction», I.I. Kryzhanivska «Circulatory
лактика»; Л.Й. Алейникової «Промежуточные форми failure under ischemic heart disease, its prevention and treatИБС, их лечение и профилактика».
ment», L.Y. Aleinikova «Intermittent forms of ischemic heart
Товариством кардіологів УРСР у 1971 р. у Києві, disease, prevention and treatment».
а у 1972 р. — у Вінниці булo проведенo два республіThe Cardiological Scientific Society of USSR held two
канські семінари для головних терапевтів областей, Republican seminars in 1971 in Kyiv, in 1972 in Vinnitобласних кардіоревматологів, лікарів — лаборантів za for the Republican main regional therapeutics and
і практичних лікарів, на кожному з яких були присутні cardio-rheumatologists, practitioners, doctors — techпонад 600 лікарів.
nicians and each of which was attended by more than
Київський семінар був присвячений наданню медич- 600 participants.
ної допомоги хворим із гострою коронарною недостатThe seminar which was held in Kyiv, was dedicated to the proністю. На основі лекцій і доповідей, прочитаних на семі- viding of medical assistance to patients with acute coronary inнарі, написана та видана у 1973 р. колективна моногра- sufficiency. On the basis of lectures and papers which were read
фія «Инфаркт миокарда» під редакцією О.Й. Грицюка, at the seminar, was written and published in 1973 the collective
посібник для практичних лікарів. Семінар у місті Вінниці monography «Myocardial infarction», edited by O.Y. Grytsiuk
був присвячений актуальним питанням проблеми згор- as a manual for practitioners. Seminar in Vinnytsa was devoted
тання крові та тромбоутворення при серцево-судинних to the actual problems of blood clotting and thrombosis in carзахворюваннях. У 1971 р. у місті Ужгороді пройшла Між- diovascular diseases. In 1971 in Uzhgorod was held the Interобласна науково-практична конференція «Ревматизм regional Scientific and Practical Conference «Rheumatic fever
и пороки сердца». Міжобласні семінари для лікарів-ла- and heart malformations». Interregional seminars for doctors —
борантів було проведено у Дніпропетровську (1970), technicians were conducted also in Dnipropetrovsk (1970), UzhУжгороді (1971), Хмельницькому (1972).
horod (1971), Khmelnytsky (1972).
Жовтень 1975 р., місто Київ. Відбулася чергова, V РесIn October, 1975 in Kyiv was conducted the regular Vth Reпубліканська конференція товариства кардіологів «Ар- publican Conference of the Cardiological society «Arterial hyтериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая pertension, atherosclerosis, ischemic heart disease». At the conболезнь сердца». На конференції заслухано та обгово- ference were heard and discussed 54 reports devoted to the
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рено 54 доповіді, присвячені проблемам етіоло- problems of etiology, pathogenesis, treatment and preventгії, патогенезу, лікуванню, профілактиці гіпер- ing hypertension ofthe large and small circles of circulation.
тонії великого і малого кола кровообігу.
According to the Decree
Згідно з постаof the Ukrainian Communist
новою ЦК Компартії
Party Central Committee and
України і Ради Міністрів
the USSR Council of MinisУРСР 21–23 грудня 1976 р.
ters on the 21–23th of Decemу Києві відбулася VI Респуber 1976 in Kyiv took place the
бліканська наукова конRepublican VIth Scientific Conференція товариства карference of the USSR Cardioдіологів УРСР, присвяlogical Society devoted to the
чена 100-річчю від дня
100-th anniversary of the birth
народження видатного вчеof the prominent scientist and
ного і клініциста академіка
clinician academician Mykola
Миколи Дмитровича СтраDmytrovych Strazhesko. In the
жеска. У рамках конфеframework of the Conference
ренції 21 грудня пройшов
was conducted the joint pleспільний Пленум правлінь
nary session of the Boards
Всесоюзного і Українськоof the all-Union and Ukrainiго товариства кардіологів Конференція кардіологів і ревматологів
an Cardiological Societies «SciConference of the cardiologists and rheumatologists
«Научное наследие акадеentific inheritance of academiмика Н.Д. Стражеско и его
cian M.D. Strazhesko and its
значение для современной
significance for the contempoмедицины», а також симпоrary medicine» both with the
зіум «Осложнение инфаркта
symposium «Complications
миокарда».
of myocardial infarction».
У роботі конференції,
In the work of the Confe
крім представників різних
rence participated the repreміст України, взяли участь
sentatives from different cities
голова Всесоюзного наукоof Ukraine, the Chairman of the
вого кардіологічного товаall-Union Cardiological Scienti
риства академік АМН СРСР
fic Society, member of the SRSR
Є.І. Чазов, провідні вчеAMS professor Ye.I. Chazov,
ні Москви, Ленінграда, Ноleading scientists from Mosвосибірська, Хабаровська,
cow, Leningrad, Novosybirsk,
Томська, Горького, КрасноKhabarovsk, Tomsk, Gorky,
дара, Каунаса, Тбілісі, Єре- Вчені-кардіологи України
Krasnodar, Kaunas, Tbilisi, Yeвана. На 2 пленарних за- Prominent scientists — cardiologists of Ukraine
revan. On 2 plenary sessions,
сіданнях, 6 симпозіумах
6 symposiums and 10 sectional
і 10 секціонних засіданнях заслухано та обговорено meetings were presented and discussed 124 reports, of which
124 доповіді, з яких 103 були присвячені питанням на 103 reports were devoted to the scientific problems of Cardiукової кардіології та кардіоревматології.
ology and Cardio-Rheumatology.
Перше пленарне засідання відкрив голова оргкоміThe first plenary session was opened by the Chairman
тету конференції міністр охорони здоров’я УРСР А.Є. Ро- of the conference organizing committee the USSR Minister
маненко. Учень М.Д. Стражеска, академік АМН СРСР of Health A.Ye. Romanenko. The apprentice of M.D. StrazД.Ф. Чеботарьов у своєму виступі зупинився на науко- hesko, member of the USSR AMS D.F. Chebotariov in his speech
вій спадщині вчителя у розвитку сучасної медицини, та- focused on the scientific heritage of M.D. Strazhesko in the deких її актуальних проблем сьогодення, як інфаркт міо- velopment of the contemporary medicine, including such its
карда, недостатність кровообігу, гіпертонічна хворо- current problems as myocardial infarction, heart failure, arterial
hypertension, rheumatic lesions of the cardiovascular system.
ба, ревматичні ураження серцево-судинної системи.
Presentations were made by well-known cardiolo
З доповідями виступили І.Є. Ганеліна, М.О. Мазур, Н.М. Мухарлямов, М.М. Горєв, О.О. Мойбенко, gists I.Ye. Hanelina, M.O. Maz ur, N.M. Mukharliam ov,
М.М. Амосов, Г.В. Дзяк, З.Л. Долобчян, Н.А. Гватуа, M.N. Gorev, O.O. Moibenko, M.M. Amosov, G.V. Dziak,
Z.L. Dolobchian, N.A. Gvatua, V.O. Liusov and others.
В.О. Люсов та ін.
At the final session of the conference it was decided to enНа заключному засіданні конференції прийнято рішення про подальше розширення і поглиблення дослі- force the further expansion and deepening of research in the
джень в галузі кардіології, надано рекомендації про впро- field of Cardiology, were made the recommendations on the
вадження у практику охорони здоров’я результатів на implementation the results of the scientific research into the
practice of health service.
укових розробок.
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У 70-х роках XX ст. у світі В цілому та зокрема
In the 70th years of previous century in the whole world
в Україні проблема серцево-судинних захворю- and in Ukraine in particular the problem of cardio-vascular
вань набула особливої актуальності.
pathology became one of the most important. AccordingНаказом МОЗ УРСР від 1 2.08.1977 р. № 482 Укра- ly to the Decree of the Ukrainian Ministry of Health from
їнський науково- дослідний інститут клінічної меди- 12.08.1977 the Ukrainian M.D. Strazhesko Research Instiцини імені академіка М.Д. Стражеска перейменовано tute of Clinical Medicine was renamed into M.D. Strazhesko
в Український науково-дослідний інститут кардіології іме- Ukrainian Research Institute of Cardiology. The Institute beні академіка М.Д.Стражеска. Інститут стає головним на- came the main scientific, clinical, organizing and methodical
уковим, клінічним і організаційно-методичним центром cardiologic center in Ukraine.
кардіології в Україні.
In October 18–20,
18–20 жовтня 1978 р. у Києві
1978 in Kyiv took place the
відбувся І З’їзд наукового товаIst Congress of the Ukrainian
риства кардіологів УРСР. У його
Scientific Cardiological Socieроботі взяли участь міністр
ty. It was attended by the USSR
МОЗ УРСР А.Є. Романенко,
Minister of Health A.Ye. Roзаступник міністра МОЗ СРСР
manenko, USSR Deputy Minакадемік АМН СРСР Є.І. Чазов;
ister of Health member of the
біля 550 делегатів, серед яких
USSR AMS Ye.I. Chazov, about
були представники усіх облас550 delegates, including repreтей України; вчені-кардіологи
sentatives from all the regions
Російської Федерації, Білоруof Ukraine, scientists — carсії, Грузії, Литви, Латвії, Естонії,
diologists of Russian FederaУзбекистану та інших респуtion, Belarus, Georgia, Lithuaблік. Проведено 4 пленарних
nia, Latvia, Estony, Uzbekistan
Міжнародна конференція з профілактичної кардіології, Москва,
і 4 секційних засідань, 9 сим- червень 1985 р.
and other republics. Were held
позіумів; заслухано 162 науко- International Conference on Preventive Cardiology, Moscow, June, 1985
4 plenary and 4 sectional sesві доповіді з актуальних проsions, 9 symposiums, presentблем ішемічної хвороби серця, некоронарогенних ура- ed 162 scientific papers on the topical problems of coronary
жень міокарда та кардіохірургії.
heart disease, non-coronary lesions and cardiac surgery.
На З’їзді делегати прийняли новий Статут УкраїнAt the Congress the Delegates adopted a new Statute of the
ського товариства кардіологів, пройшли вибори Прав- Ukrainian Cardiological Society, were elected the Board, the
ління, Президії правління та Ревізійної комісії. До Прав- Presidium of the Board and the Audit Committee. To the Board
ління товариства обрано 56 осіб, Ревізійної комісії — 5. were elected 56 and to the Audit Committee — 5 members. CorГоловою товариства обрано члена-кореспондента АМН responding member of the USSR AMS professor O.Y. Grytsiuk
СРСР, професора О.Й. Грицюка, генеральним секрета- was elected as the Chairman of the Society, candidate of medрем — кандидата медичних наук В.Г. Петруся.
ical sciences V.G. Petrus — as the General Secretary.
Наступний, ІІ З’їзд кардіологів УРСР заплановано
At the Congress was taken the decision to conduct the next
провести у 1983 р. у Харкові. Згідно зі Статутом Укра- IInd Ukrainian Cardiological Congress in 1983 in Kharkiv. Accordїнського наукового товариства кардіологів, з’їзди про- ingly to the Statute of the Ukrainian Scientific Cardiological Soходять 1 раз на 5 років. В період між з’їздами прово- ciety the Congresses are to be held once every five years. In the
дяться науково-практичні конференції, раз на рік зби- period between the Congresses are to be conducted the scienti
fic conferences, once a year — a Plenar Session.
рається Пленум товариства.
The members of the Society are constantly involved in the
Члени Товариства постійно беруть участь у роботі Всесоюзних і Республіканських з’їздах і конфе- all-Union and Republican congresses and conferences, interренціях, міжнародних і Європейських форумах. national and European forums. In 1976 member of the USSR
AMS L.T. Mala, correspondУ 1976 р. делегатами VII Євроing member of the Acadeпейського конгресу кардіолоmy O.Y. Grytsiuk and proгів (Нідерланди, Амстердам)
fessor N.K. Furkalo were the
були академік АМН СРСР,
delegates of the VII Europeпрофесор Л.Т. Мала, членan Congress of Cardiology
кореспондент АМН СРСР,
(Netherlands, Amst erdam).
професор О.Й. Грицюк і проL.T. Mala participated in the
фесор М.К. Фуркало. У роwork of the XIII Congress
боті ХІІІ Конгресу інтерністів
of Internists (Finland, Hel(Фінляндія, Гельсінкі) брала
sinki), professor A.I. Homa
участь Л.Т. Мала, а у симпоziuk — in the Symposium
зіумі з мікроциркуляції (НДР,
конгресу кардіологів, Москва, 1982
on micr oc irculation (GDR,
Берлін) — професор А.І. Хо- Учасники ІХ Всесвітнього
Participants of the IXth World Cardiological Congress, Moscow, 1982
Berlin), professor O.Y. Grytsiмазюк. Професор О.Й. Гри-
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цюк у 1977 р. був деuk in 1977 was the delegate
легатом VІІІ Євроof the VIIIth European Cardioпейського конгресу
logical Congress (Yugoslavia,
кардіологів (ЮгослаLjubljana).
вія, Любляна).
In 1976 in Ukraine was orЗ 1976 p. в Україні формуganized the cardiologic serється кардіологічна служба,
vice, which united the disдо структури якої увійшли обtrict cardiologic dispensaries.
ласні кардіологічні диспансеM.D. Strazhesko Institute
ри. Інститут кардіології імеof Cardiology became the
ні академіка М.Д. Стражеска
main methodical and scientific
став головним науково-меCardiologic Center of Ukraine.
тодичним і консультативним
On the 1st of September
центром.
1978 in the presence of the
На території інституту 1 ве- Відкриття пам’ятника академіку М.Д. Стражеску (вересень, 1978)
Head of Ukrainian Supreme
ресня 1978 р. у присутності Unveiling of the academician M.D. Strazhesko monument (September, 1978)
Council V.S. Shevchenko, Presголови Верховної Ради УРСР
ident of the USSR AMS acaB.C. Шевченка, президента
demic M.M. Blokhin, USSR
АМН СРСР академіка М.М. Блохіна, міністра охорони Ministry of Health academician B.V. Petrovskyi, Ukrainian Minздоров’я СРСР академіка Б.В. Петровського, міністра охо- istry of Health A.Yu. Romanenko and other important guests
рони здоров’я А.Ю. Романенка та інших поважних гос- there was solemnly unveiled the monument to the founder
тей було урочисто відкрито пам’ятник засновнику вітчиз- of national cardiology and the Institute of Cardiology acadeняної кардіології та інституту академіку М.Д. Стражеску. mician M.D. Strazhesko.
Кількість членів Українського наукового товариства
The number of the members of the Ukrainian Scientific Cardiкардіологів із 386 осіб у 1970 р. зросла до 1107 осіб у 1979 р. ological Society increased from 386 persons in 1970 to 1107 perСеред членів товариства було 69 докторів медичних наук, sons in 1979. Among the members of the Society were 69 doc297 кандидатів медичних наук; 3 академіки АМН СРСР, tors of medical sciences, 297 – candidate of medical sciences,
2 члени-кореспонденти АМН СРСР і 3 академіки АН УРСР. 3 – academicains of the USSR AMS, 2 corresponding members
У 80-х роках ХХ ст. робота Республіканського на of the USSR AMS and 3 academicians of the USSR.
укового товариства кардіологів УРСР була спрямована
In the 80th years of the twentieth century the work of the
на сприяння науковій розробці питань в галузі кардіоло- USSR National Scientific Cardiological Society was aimed
гії, підвищення кваліфікації, розширення й поглиблення at the promoting of the scientific research in the fields of Carзнань членів наукового товариства; пропаганду досяг- diology, implementing the latest achievements of medical sciнень медичної науки у галузі кардіології; надання науко- ence in the field of Cardiology into the practice of health sciво-методичної та практичної допомоги щодо організації ence, assisting to the professional development of the memсистеми охорони здоров’я в галузі кардіології; впрова- bers of scientific and practice communities, providing the
дження в практику охорони здоров’я найновіших досяг- scientific methodological and practical assistance for the orнень науки.
ganization of health care in the field of Cardiology.
У 1980 р. Державну премію УРСР за наукову розробку
In 1980 the distinquished scientists — cardiologists
та впровадження методів лікування та реабілітації хво- of Ukraine A.L. Aleynikova, L.M. Antonenko, Yu.P. Buty
рих на гострий інфаркт міокарда присуджена А.Л. Алей- lin, N.A. Gvatua, O.Y. Grytsiuk, V.N. Kozliuk, O.A. Piatak,
ніковій, Л.М. Антоненко, Ю.П. Бутиліну, Н.А. Гва- I.K. Sledzevska, M.K. Furkalo — were awarded the State Prize

Урочисті збори, присвячені 50-річчю створення Київського НДІ кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска (квітень, 1986)
The Ceremonial Meeting dedicated to the 50 anniversary of the academician
M.D. Strazhesko Kyiv Institute of Cardiology (April, 1986)
th

Президія урочистих зборів (квітень, 1986)
Prezidium of the Ceremonial Meeting (April, 1986)
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туа, О.Й. Грицюку, В.Н. Козлюку,О.А. П’ятаку,
І.К. Следзевській, М.К. Фуркалу.
За період з 1980 по 1990 р. було повністю завершено реорганізацію обласних і міських (міста Києва і міста Севастополя) товариств (секцій),
згідно з новим Статутом Республіканського наукового
товариства кардіологів, прийнятого на Пленумі Правління товариства у 1979 р. у Львові й затвердженого
у МОЗ УРСР у квітні 1980 р. Створено обласні наукові
товариства у Житомирський (1982), Херсонській (1981),
Хмельницькiй (1982) та Чернігівській (1982) областях.
На початок 1990 р. у всіх 26 регіонах, а також у місті Києві (об’єднане з Київським обласним) і місті Севастополі було організовано товариства кардіологів, кількість
членів яких сягала понад 1600 осіб.

of the USSR for scientific development and implementation
of the methods of treatment and rehabilitation of the patients with acute myocardial infarction.
During the period from 1980 to 1990 years was fully completed the reorganization of the regional and local (Kyiv and
Sevastopol) sections in accordance to the new Statute of the
Republican Cardiological Scientific Society, adopted by the
plenum of the Board in 1979 in Lviv and approved by the
Ministry of Health of the USSR in April 1980. Were created
the regional scientific societies in Zhitomir (1982), Kherson
(1981), Dnipropetrovsk (1982) and Chernihiv (1982) regions.
At the beginning of 1990 in all of the 26 regions of Ukraine,
in Kyiv (combined with the Kyiv region) and Sevastopol were
organized the Cardiological Societies, and the number of the
members of the Society reached more than 1,600 people.
During this period were conducted the IInd USSR Cardiological Congress (from the 29th of November to the 1st of De-

Пленум Правління Українського наукового товариства кардіологів, Запоріжжя,
жовтень 1990 р.
The Plenary Session of the Board of the Ukrainian Scientific Cardiological Society,
Zaporizhia, October, 1990

За цей період проведено ІІ З’їзд кардіологів УРСР
(29–30 листопада, 1 грудня
1983 р.) у місті Харкові та ІІІ
З’їзд кардіологів УРСР у Чернівцях (12–14 жовтня 1988 р.).
18–19 жовтня 1990 р. у місті Запоріжжі відбувся Пленум
правління Українського наукового товариства кардіо
логів України «Нарушения
ритма сердца и проводимости». У його роботі взяли
участь провідні вчені — кардіологи України, обласні
кардіологи, практикуючі лікарі. Було заслухано та обговорено 29 доповідей, з якими виступили Л.Т. Мала,
А.Д. Візір, Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко, Г.В. Книшов,
В.О. Бобров, М.К. Фуркало, В.З. Нетяженко, Я.А. Бендет, О.Д. Яновський, О.М. Пархоменко, І.М. Фуштей
та ін.; прочитано 4 лекції.
На Пленумі відбулися позачергові вибори голови
Українського наукового товариства кардіологів у зв’язку
зі смертю голови Правління члена-кореспондента АМН
СРСР, професора Олександра Йосиповича Грицюка, життя якого обірвалося 14 березня 1990 р. Учасники Пленуму відзначили великі заслуги О.Й. Грицюка у роботі Товариства, становленні кардіології у республіці, у підготовці науково-педагогічних кадрів, лікарів органів охорони
здоров’я.
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cember, 1983) in Kharkiv
and the IIIrd USSR Cardiolo
gical Congress in Chernivtsi (on the 12–14th of October, 1988).
On the 18–19th of October, 1990, in Zaporizhia was
held the Plennary Session
of the Ukrainian Scientific
Cardiological Society «Disturbances of the heart rhythm and conduction». It was attended by leading scientists — cardiologogists of Ukraine,
regional cardiologists, practical physicians. There were heard
and discussed 29 reports delivered by L.T. Mala, A.D. Vizir,
G.V. Dziak, O.V. Korkushko, G.V. Knyshov, V.O. Bobrov,
M.K. Furkalo, V.Z. Netiazhenko, Ya.A. Bendet, O.D. Yanovskyi, O.M. Parkhomenko, I.M. Fushtey and others, were delivered 4 lectures.
In connection with the death of the Chairman of the Society corresponding member of the USSR AMS, professor Olek
sandr Yosypovych Grytsiuk, who died on the 14th of March,
1990, at the Plenary Session were held extraordinary election of new President. Participants noted the great contribution O.Y. Grytsiuk in the work of the Society, in the development of the Cardiological sciences in the country, in the
preparation of the scientific, teaching and practice staff, public health officials.

Головою правління Українського наукового
товариства кардіологів обрано професора Володимира Олексійовича Боброва, директора Київського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска.
Новий етап розвитку Українського наукового товариства кардіологів починається після проголошення
історичного Акта про незалежність і самостійність нашої держави.
Розбудова нової демократичної України вимагає від
кожного її громадянина самовідданої праці, творчої активності, високого професіоналізму. Усвідомлюючи це,
члени товариства докладають і докладатимуть усіх зусиль, щоб українська кардіологія посіла належне їй місце як у системі наукових досліджень в Україні, так і на теренах європейської та світової науки.
ІV З’їзд кардіологів України відбувся 15–17 жовтня
1993 р. у Дніпропетровську. В його роботі взяли участь
відомі вчені, науковці, практикуючі лікарі усіх областей
країни. Протягом 4 днів роботи з’їзду проведено 5 пленарних і 4 секційних засідань, 4 симпозіуми, 6 лекцій
та 2 круглих столи, на яких заслухано та обговорено понад 98 доповідей, присвячених фундаментальним і клінічним проблемам кардіології. У другий день роботи
з’їзду, 15 вересня, за участю заступника міністра МОЗ
України В.І. Мальцева і керівника Головного управління медичної допомоги і медичного страхування МОЗ
України А.П. Картиша заслухано звіт голови правління
Українського наукового товариства кардіологів і голови Ревізійної комісії. Після звіту відбулися вибори нового Правління і Президії правління, Ревізійної комісії,
а також голови і генерального секретаря Товариства.
Головою Правління обрано члена-кореспондента АМН
України, професора В.О. Боброва, головою Ревізійної
комісії — доктора медичних наук Є.П. Свіщенко, генеральним секретарем — професора І.П. Смирнову.
Делегати з’їду прийняли новий Статут Українського наукового товариства кардіологів, який був затверджений МОЗ України.
У вересні 1993 р. відбулася знакова подія у житті Товариства: на Генеральній асамблеї Європейського товариства кардіологів, яка відбулася 27 серпня — 3 вересня 1993 р. у м. Ніцца (Франція) Українське наукове
товариство кардіологів прийняли у члени Європейського товариства кардіологів. Розширюються міжнародні контакти: українські вчені постійно беруть участь
у Європейських і національних кардіологічних форумах
(Австрія, Німеччина, Португалія, Італія, Франція та ін.).
Черговий, V Конгрес кардіологів України, відбувся
11–14 травня 1997 р. у Києві. Програма Конгресу охоплювала такі важливі питання, як удосконалення кардіологічної служби, сучасні проблеми епiдеміології,
профілактики, діагностики та лікування основних серцево-судинних хвороб (ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, некоронарогенних захворювань
серця). Було проведено 6 пленарних і 8 секційних засідань; 13 сателітних симпозіумів з оцінки ефективності
кардіологічних фармакологічних засобів, які використовуються в Українi; 3 презентації. При обговоренні до-

Professor Volodymyr Oleksiiovych Bobrov, director of the
academician M.D. Strazhesko Kyiv Institute of Cardiology was
elected as the Chairman of the Ukrainian Scientific Cardiolo
gical Society.
The new stage of the Ukrainian Scientific Cardiological Society development began after the proclamation of the historical Act of Independence of Ukraine.
The creation of the new democratic Ukraine required from
every citizen of hard work, creative activity and high professionalism. Recognizing this, the members of the Society
make now and will make every effort that Ukrainian Cardio
logy should take its rightful place in the system of scientific research both in Ukraine and in the European and World
sciences.
The IVth Congress of the cardiologists of Ukraine was held
on the 15–17th of October, 1993 in Dnipropetrovsk. It was attended by well-known scientists, researchers, practical doctors from all the regions of the country. During four days were
held 5 plenary and 4 sectional sessions, 4 symposiums, were
delivered 6 lectures and were held 2 round tables.There were
presented and discussed more than 98 reports devoted to the
problems of fundamental and clinical Cardiology. On the second day of the Congress, on the 15th of September there was
conducted the Report of the Chairman of the Ukrainian Scientific Cardiological Society and the Head of the Audit Committee with the participation of Ukrainian Deputy Minister
of Health V.I. Maltsev and Head of the Department of Medical Assistance and Health Insurance of the Ukrainian Ministry
of Health A.P. Kartysha. After the report there were conducted the elections of a new Board and Presidium of the Board,
Audit Committee, the Chairman and the Secretary of the Society. Corresponding member of the Ukrainian AMS professor V.O. Bobrov was elected as the Chairman of the Society,
doctor of medical sciences Ye.P. Svishchenko — as the Head
of the Audit Committee, professor I.P. Smyrnova — as the General Secretary.
The delegates adopted a new Statute of the Ukrainian Scientific Cardiological Society, which was approved by the Ministry of Health of Ukraine.
In September, 1993 occurred the important event in the life
of the Society: the General Assembly of the Cardiological European Society which was held in August the 27th — September the 3rd, 1993 in Nice (France) adopted the Ukrainian Scientific Cardiological Society as the member of the European Cardiological Society. From this date substantually widened the
international contacts of the Society and Ukrainian scientists
regularly participated in European and national cardiac forums
(Austria, Germany, Portugal, Italy, France, etc.).
Next the Vth Congress of the cardiologists of Ukraine took
place on 11–14th of May 1997 in Kyiv. The program of the Congress covered the important issues such as improvement of cardiac service, current problems of epidemiology, prophylaxis, diagnosis, and treatment of major cardiovascular diseases (coronary heart disease, hypertension, non-coronary heart diseases.
Were held 6 plenary and 8 sectional sessions, 13 satellite symposiums on the evaluation of efficiency of cardiac drugs, which
were used in Ukraine, 3 presentations. Were evaluated the
perspective directions of the scientific investigations and steps
in practical Cardiology which demanded the urgent solution.
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повідей у дискусіях було визначено перспективні напрямки наукових досліджень і заходів
у практичній кардіології, що потребують вирішення найближчим часом.
11–13 листопада 1998 р. у Києві на базі Українського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска МОЗ України відбувся Пленум правління наукового
товариства кардіологів України, присвячений пам’яті вітчизняних вчених-кардіологів члена-кореспондента АМН
СРСР, професора О.Й. Грицюка, професора Н.А. Гватуа,
професора А.Л. Міхньова. Під час його роботи було відкрито меморіальну дошку цим видатним вченим, встановлену на будинку Інституту по вулиці Народного ополчення, 5.
На Пленумі розглянуто сучасні аспекти профілактики, діагностики і лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Його програма охоплювала такі
проблемні питання, як інфаркт міокарда і нестабільна стенокардія, хронічна ішемічна хвороба серця, інтервенційні та хірургічні методи лікування, стан і вдосконалення організації кардіологічної служби України. Проведена підсумкова нарада-семінар головних
обласних спеціалістів (кардіологів і терапевтів), 6 сателітних симпозіумів, 4 презентації. У роботі Пленуму
взяли участь академіки НАН і АМН України Г.В. Дзяк,
Г.В. Книшов, О.В. Коркушко; професори К.М. Амосова,
В.І. Волков, В.М. Коваленко, І.М. Ганджа, В.Ф. Кубишкін, М.К. Фуркало, Г.В. Яновський та ін.
18–21 вересня 2000 р. у Києві відбувся VІ Конгрес
кардіологів України, програма якого охоплювала такі
проблемні питання сучасної кардіології, як гострий коронарний синдром (нестабільна стенокардія, інфаркт
міокарда); атеросклероз, хронічна ішемічна хвороба
серця; нові напрями клінічної фармакології та фармакотерапії; профілактична кардіологія; організація кардіологічної служби; серцево-судинна хірургія; нові методи діагностики серцево-судинних захворювань та ін.
У рамках Конгресу проведено семінар-дискусію
«Профілактика загострень коронарної хвороби серця» та дискусію «Проблема антитромбоцитарної терапії гострого коронарного синдрому», 6 сателітних симпозіумів з оцінки ефективності фармакологічних препаратів кардіологічного профілю, презентацію нових
лікарських засобів.
Під час Конгресу проведено 8 пленарних і 6 секційних засідань, прочитано 3 лекції провідними вченимикардіологами; відбувся конкурс науково-дослідних робіт молодих вчених України.
У роботі Конгресу взяли участь делегати від наукових і медичних центрів України (Києва, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Донецька, Одеси, Львова,
Чернівців, Тернополя, Полтави), а також вчені-кардіологи Росії (Є.І. Чазов, В.О. Люсов, А.Н. Орєхов, Є.М. Іванов), Франції (К. Геро, М. Деснос, К. Жувен), Німеччини (М. Біренс).
На Конгресі заслухали звіт про діяльність Наукового
товариства кардіологів України та звіт Ревізійної комісії. Пройшли вибори Правління і Ревізійної комісії, головою товариства обрано професора В.М. Коваленка,
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On the 11–13th of November 1998 on the base of the aca
demician M.D. Strazhesko Ukrainian Institute of Cardiology was
carried out the Plennary session of the Board of the Ukrainian
Scientific Cardiological Society dedicated to the memory of local
scientists — cardiologists corresponding member of the USSR
AMS, professor O.Y. Grytsiuk, professor N.A. Gvatua, professor A.L. Mikhniov. Durind the work of the session was opened
the Memorial board to this outstanding scientists, which was
set to the building of the Institute located at the Narodnogo
opolchenia str. 5.

Члени Київського товариства кардіологів
The members of the Kyiv Cardiological Society

At the Plenary Session were considered the modern aspects of the prevention, diagnosis and treatment of atherosclerosis and coronary heart disease. The program of the
session covered such issues as myocardial infarction, unstable stenocardia, chronic ischemic heart disease, interventional and surgical treatments, the state and measures for
improvement of cardiac service in Ukraine. Were conducted
the summary consultative seminar with the major regional
specialists (cardiologists and therapeutics), 6 satellite symposiums, 4 presentations. In the work of the Plenary Session participated academicians of the Ukrainian National
Academy of Sciences and AMS G.V. Dzyak, G.V. Knyshov,
O.V. Korkushko, professors K.M. Amosova, V.I. Volkov,
V.M. Kovalenko, I.M. Gandzha, V.F. Kubyshkin, M.K. Furkalo, G.V. Yanovsky and others.
On the 18–21-th of September, 2000 in Kyiv was conducted the VIth Ukrainian Cardiological Congress whose program
included such issues of modern Cardiology as acute coronary
syndrome (unstable angina, myocardial infarction), athero
sclerosis, chronic ischemic heart disease, new areas of clinical
pharmacology and pharmacotherapy, preventive Cardiology,
organization of Cardiological service, cardiovascular surgery,
new methods of cardiovascular disease diagnosis and others.
Within the Congress were held the seminar-discussion «Preventing of the coronary heart disease complications» and discussion «The problem of anti-platelet therapy of acute coronary syndrome», 6 satellite symposiums on evaluation of the
efficacy of the Cardiological profile pharmacological agents,
presentation of new drugs.
During the work of the Congress were held eight plenary
and 6 sectional sessions,3 lectures were delivered by leading sci-

вченим секретарем — професора О.М. Пархоменка; затверждено Статут Українського наукового товариства кардіологів, згідно з яким Конгрес скликається через 3 роки. В інтервалах проводяться Пленуми правління товариства.
Черговий, VІІ Національний конгрес кардіологів України
відбувся 21–24 вересня 2004 р. у Дніпропетровську. В його
роботі взяли участь близько 2000 лікарів-кардіологів, кардіохірургів і терапевтів із усіх областей України. Програма
Конгресу охоплювала проблемні питання сучасної кардіо
логії: гострий коронарний синдром; серцево-судинна хірургія; інтервенційна кардіологія; порушення ритму серця;
артеріальна гіпертензія; серцева недостатність; фундаментальна кардіологія; дитяча та підліткова кардіологія; нові
напрямки клінічної фармакології та фармакотерапії; нові
методи діагностики серцево-судинних захворювань та ін.
Під час Конгресу прочитано 3 лекції (професори О.П. Вікторов, М.І. Лутай, Ю.М. Соколов); проведено 8 пленарних та 5 секційних засідань; відбувся науково-практичний симпозіум «Сучасні напрямки лікування
захворювань серцево-судинної системи», науково-практичний семінар «Фіксована низькодозова комбінація антигіпертензивних засобів», круглий стіл «Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка».
У рамках Конгресу проведено 8 сателітних симпозіумів з оцінки ефективності фармакологічних засобів кардіологічного профілю, які використовуються в Україні,
та презентацію нових лікарських засобів; відбувся конкурс науково-дослідних робіт молодих вчених. На Конгресі обговорені та затверджені рекомендації робочих
груп Асоціації кардіологів України із застосування сучасних методів профілактики та лікування ішемічної хвороби
серця, гострого коронарного синдрому, артеріальної гі-

entists, cardiologists, there was a contest of scientific research
of the Ukraine young scientists — cardiologists.
In the work of the Congress participated the delegates
from many scientific and medical centres of Ukraine: from the
cities of Kyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Donetsk, Odesa, Lviv, Chernivtsi, Ternopil, Poltava), as well as the prominent
cardiologists of Russia (Ye.I. Chazov, V.O. Lusov, A.N. Orechov,
Y.M. Ivanov), of France (K. Hero, M. Desnos, C. Zhuven) and
Germany (M. Birens).
The Congress heard a report on the activities of the Ukraine
Scientific Cardiological Society and the report of the Audit
Committee, were carried out the elections of the Board and
the Audit Committee. Professor V.M. Kovalenko was elected
as the Chairman of the Society, professor A.M. Parkhomen
ko — as the General Secretary, there was ratified the Statute
of the Ukraine Scientific Cardiological Society in accordance
to which the Congress are to be convinced once in 3 years,
and at intervals — the Board Plennary sessions.
Next the VIIth Ukrainian National Cardiological Congress
took place on the 21–24th of September, 2004 in Dnipropetrovsk. More than two thousand cardiologists, cardiac surgeons
and therapeutics from all regions of Ukraine participated in its
work. The program of the Congress included the most actual problems of contemporary Cardiology: acute coronary syndrome, cardiovascular surgery, interventional Cardiology, cardiac arrhythmias, hypertension, heart failure, fundamental Cardiology, child and adolescent Cardiology, new areas of clinical
pharmacology and pharmacotherapy, new methods of diagnosis and others.
During the work of the Congress there were read 3 lectures (professors O.P. Viktorov, M.I. Lutai, Yu.M. Sokolov),
were held 8 plenary and 5 sectional sessions, Scientific and
Practical Symposium «Modern trends in the treatment of cardiovascular diseases», Scientific Seminar «Fixed low dose combination of antihypertensive agents», round table «Chronic heart failure with preserved
left ventricular systolic function».
Besides of that at the Congress were conducted 8 satellite symposiums devoted
to the appreciation of the
pharmacological efficiency of cardiovascular agents,
which are used in Ukraine,
and to the presentation
of new drugs, was held the
competiton of the young scientists research works. At the
Congress were discussed and
approved the recommendations of the Ukrainian Association of Cardiology Working Groups on the application of the modern methods
of the arterial hypertension,
coronary artery disease, acute
Виїзне засідання Вченої ради Всесоюзного кардіологічного центру (травень, 1981)
coronary syndrome, myocarField session of the all-Union Cardiological Center Scientific Council (May, 1981)
dial non-coronary disease,
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пертензії, серцевої недостності, порушень ритму
серця, некоронарогенних захворювань міокарда.
На Конгресі зазначено, що після перереєстрації Міністерством юстиції України у лютому 2004 р.
спадкоємницею Українського наукового товариства кардіологів стала Асоціація кардіологів України. Після звіту Правління та Ревізійної комісії товариства відбулися вибори нового Правління, Президії правління, Ревізійної комісії, президента, віце-президентів, секретаря
та скарбника. Президентом Асоціації кардіологів України був обраний член-кореспондент АМН України, професор В.М. Коваленко; віце-президентами — академік
АМН України, професор Г.В. Дзяк, член-кореспондент
АМН України, професор К.М. Амосова, професор М.І. Лутай; секретарем — професор О.М. Пархоменко; скарбником — доктор медичних наук Л.М. Бабій.
У 2007 р. за спільну розробку НАН і АМН України «Інноваційний метод магнітокардіографії у виявленні пацієнтів з прихованою ішемією міокарда: спільна розробка
з інститутом кібернетики НАН України, 2005 р.» присуджена Державна премія України науковцям, серед яких
і співробітники Національного наукового центру (ННЦ)
О.М. Пархоменко та В.І. Козловський.
VІІІ Національний конгрес кардіологів України, згідно зі Статутом Асоціації, відбувся через 3 роки, у Києві 20–22 вересня 2007 р. У його роботі взяли участь делегати від наукових і медичних центрів України (Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя,
Львова, Одеси, Чернівців, Полтави та ін.), Росії, Грузії,
Німеччини, Франції, Чехії. Тематика Конгресу, яка охоплює всі найважливіші напрямки кардіології, сприятиме подальшому розвитку наукових досліджень і вдосконаленню надання спеціалізованої допомоги кардіо
логічним хворим.
У рамках Конгресу проведено 13 наукових сесій, 8 круг
лих столів, 6 наукових дискусій, 2 науково-інформаційних
засідання та 2 сателітних симпозіума; відбувся УкраїноФранцузський форум за участю провідних учених кардіологів обох країн (професор А. Ажеж, С. Геро, членкореспондент АМН України, професор В.М. Коваленко,
професор О.М. Пархоменко).
Під час Конгресу провідними українськими (Г.В. Дзяк,
О.В. Коркушко, М.І. Лутай, О.М. Пархоменко, В.О. Шумаков та ін.) і закордонними (А.В. Фонякін (Росія), К. Кук (Німеччина), вченими прочитано 12 лекцій. Серед них представлена лекція професора Л.Г. Воронкова «Нормалізація частоти серцевих скорочень як терапевтична мета
при ХСН», присвячена пам’яті професора Г.В. Яновського. Було проведено 4 майстер-класи, конкурс молодих
вчених на кращу науково-дослідну роботу.
Серед досягнень вітчизняної кардіології Конгресом
відзначені розробка стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, затвердження клінічних класифікацій хвороб системи кровообігу; впровадження в широку мережу кардіологічних закладів
сучасних методів лікування; удосконалення діагностики та критеріїв тяжкості перебігу коронарогенних і некоронарогенних захворювань. Водночас залишається
ряд невирішених питань, серед яких проблема фінан-
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cardiac arrhythmias and cardiac failure prevention and
treatment.
At the Congress was stated that after the registration
by the Ukrainian Ministry of Justice in February, 2004,
the Ukrainian Association of Cardiology became the successor of the Ukrainian Scientific Cardiological Society. After the report of the Board and the Audit Committee, there
were carried out the elections of the new Board, the Presidium of the Board, Audit Committee, President, Vice-Presidents, the Secretary and the Treasurer. Corresponding member of the Ukrainian AMS, professor V.M. Kovalenko was
elected as President of Association, corresponding member of the Ukrainian AMS, professor G.V. Dziak, corresponding member of the Ukrainian AMS, professor K.M. Amosova and professor M.I. Lutai — as Vice-Presidents, professor O.M. Parkhomenko — as the Secretary, doctor of medical
sciences L.M. Babii — as the Treasurer.
In 2007 the State Prize of Ukraine was awarded to the scientific workers of the Institute O.M. Parkhomenko and V.I. Kozlovskyi for the development of «Innovation method of magneto-cardiography for the selection of patients with acute
myocardial ischemia». This work was carried out in 2005 together with the Institute of Cybernetics of the Ukrainian National Academy of Sciences.
Accordingly to the Statute of Association the VIIIth Ukrainian National Congress of Cardiology took place three years
later, on the 20–22nd of September, 2007 in Kyiv. It its work
took part the delegates from the scientific and medical centres in Ukraine (Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Lviv,
Odesa, Chernivtsi, Poltava, etc.), Russia, Georgia, Germany,
France, Czech Republic. The topics of the Congress, covering
all major areas of Cardiology, were directed to facilitating
of the development of research and improvement of specia
lized aid to cardiac patients.
At the Congress were held 13 scientific sessions, 8 round
tables, 6 scientific debates, two scientific informational sessions and 2 satellite symposiums. There was also carried out
the Ukrainian-French Forum with the participation of the
leading scientists — cardiologists of both countries (professors A. Hagege and S. Hero, corresponding member
of the Ukrainian AMS, professor V.M. Kovalenko, professor A.M. Parkhomenko).
During the Congress, the leading Ukrainian (G.V. Dziak,
O.V. Korkushko, M.I. Lutai, O.M. Parkhomenko, V.A. Shuma
kov etc.) and foreign (A.V. Foniakin (Russia), K. Kuk (Germany), scientists delivered 12 lectures. Among them was the lecture of professor L.G. Voronkov «Normalization of heart rate
as a therapeutic target in chronic heart disease» dedicated
to the memory of Professor G.V. Yanovskyi. There were also
conducted 4 master-classes, a competition for the best young
scientists research work.
Among the main domestic achievements of Cardiology
at the Congress were noted: the development of the standards for diagnosis and treatment of cardiovascular diseases,
the approval of the clinical classification of the circulatory system diseases, implementing of the contemporary methods
of treatment in the extensive network of Cardiological institutions, improving of the diagnostic criteria and the criteria
of severity of the clinical course of different coronarogen-

сування невідкладної допомоги кардіологічним
хворим; відсутність належної підтримки проведення популяційних досліджень, спрямованих
на виявлення ризик-факторів серцево-судинних
захворювань серед населення України; не узгоджені правові стосунки лікаря і пацієнта та ін.
На засіданні Генеральної асамблеї, яка проходила
у рамках VІІІ Національного конгресу кардіологів України, ураховуючи велику соціальну значимість хвороб
системи кровообігу і значну активізацію динаміки розвитку нових технологій діагностики і лікування захворювань серця та судин, вирішено за аналогією з Європейським товариством кардіологів внести доповнення
у Статут Асоціації кардіологів України і проводити Національні конгреси кардіологів щорічно.
Згідно з постановою, наступний ІХ Національний конгрес кардіологів України, відбувся у Києві
24–26 вересня 2008 р. У його роботі взяли участь близько 2000 лікарів і науковців з усіх областей України, а також фахівці з Австрії, Німеччини, Росії, США та Франції.
Проведено 12 наукових засідань
і 3 секції, 4 круглих столи та наукові дискусії, 2 науково-інформаційних засідання та 2 сателітних симпозіума. Заслухано 96 доповідей
і обговорено 42 стендових повідомлення. Під час Конгресу прочитано 6 лекцій провідними вітчизняними та іноземними вченими (М.І. Лутай, Є.П. Свіщенко, Н.Г. Горовенко,
А. Ажеж (Франція), І. Гуссак (США), Професор І. Гуссак (США)
М. Кайзер (Австрія)); проведено Professor I. Hussak (USA)
2 майстер-класи, конкурс молодих
вчених на кращу науково-дослідну роботу. За підтримки
відомого американського кардіолога українського походження професора Ігоря Гуссака започатковано щорічну
Премію Асоціації кардіологів України для молодих вчених.
Першими її отримали кандидати медичних наук С. Кожухов (Київ) і М. Скоморовський (Львів).
На Конгресі затверджено та прийнято до виконання підготовлені робочими групами Асоціації кардіологів України
нові рекомендації з лікування гострої серцевої недостатності, гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента SТ,
міокардитів, із профілактики та лікування артеріальної гіпертензії, клінічного застосування ехокардіографії, класифікації набутих вад серця (клапанної хвороби серця). Відзначено необхідність широкого впровадження об’єднаних
рекомендацій Європейських товариств із профілактики
серцево-судинних захворювань у клінічну практику.
Також прийнято рішення про створення комісії з підготовки святкування 100-річного ювілею опису прижиттєвого діагнозу інфаркту міокарда В.П. Образцовим
і М.Д. Стражеском (1909) та проведення Х Національного конгресу кардіологів, присвяченому цій даті, а 2009 р.
запропонувати назвати роком запобігання інфаркту міокарда.

ic and non-coronary myocardial diseases.At the same time
there remained a lot of unsolved problems, such as the issue
of financing of the emergency assistance to cardiological patients, lack of adequate financial support to the populationresearch investigations in Ukraine, aimed at identifying risk
factors for cardiovascular diseases, the absence of consistent
legal relationships between doctors and patients and others.
At the meeting of the General Assembly, which was held
in the framework of the VIIIth Ukrainian National Congress
of Cardiology, taking into account a large social significance
of cardiovascular diseases and significant activation of the dynamics of new heart and blood vessels diagnostic and treatment technologies, it was decided to make amendments to the
Statute of the Ukrainian Association of Cardiology along the
lines of the European Society of Cardiology and carry out the
National Congress of Cardiology annually.
According to the Decree, the next IXth
Ukrainian National Congress of Cardiology was held in Kyiv on 24–26th of September, 2008. More than 2,000 physicians and scientists from all regions
of Ukraine, as well as the foreign specialists from Austria, Germany, Russia, France
and the USA took part at its proceedings. There were 12 local scientific meetings and 3 sectional sessions, 4 round tables and scientific debates, two scientific
informational sessions and two satellite
symposiums. In presented 96 papers and
42 posters were discussed different subjects of the most important cardiological problems. During the Congress were
delivered 6 lectures by leading domestic
and foreign scholars (M.I. Lutai, Ye.P. Svishchenko, N.G. Gorovenko, A. Hagege
(France), I. Hussak (USA), M. Kaizer (Austria)), were conducted two master classes, the competition for
the best research work of young scientists. Supported by the
famous American cardiologist of Ukrainian origin professor
Igor Hussak was established the annual Prize of the Ukrainian
Association of Cardiology for young scientists. The first who
were aworded by the Prize were candidates of medical sciences S. Kozhukhov (Kyiv) and M. Skomorovskyi (Lviv).
The Congress approved and adopted for implementation
the new recommendations for treatment of acute heart failure, acute myocardial infarction with elevation of the ST segment, myocarditis, for prevention and treatment of arterial hypertension, for clinical application of echocardiography and for
classification of aquired valvular heart diseases. There was especially noted the necessity for wide implementation the joint
European Societies guidelines on prevention of cardiovascular
disease into clinical practice.
Also was decided to establish a committee for preparing
to the celebration of the 100-th anniversary of the V.P. Obraztsov and M.D. Strazhesko first in vivo description of the diagnosis of myocardial infarction (1909) and to the Xth National
Congress of Cardiology, devoted to this date. There was also
proposed to call the 2009 year as the year of myocardial infarction prevention.
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Ювілейний, 2009 р., для Асоціації кардіолоThe jubilee 2009 year the for the Ukrainian Association
гів України починається з Постанови Верховної of Cardiology was began with Resolution of the Super CounРади України «Про відзначення 100-річчя першої cel of Ukraine «On the celebration of the 100-th anniversary
прижиттєвої діагностики гострого інфаркту міо- of the first in-life acute myocardial infarction diagnosis» (datкарда» (від 15 січня 2009 р. № 873-VI, згідно з якою ed January the 15th, 2009 № 873-VI), which offered to President
було запропоновано Президенту України В.А. Ющенку of Ukraine Viktor Yushchenko declare the 2009 year as «The
оголосити 2009 р. «Роком боротьби з інфарктом міокар- year against myocardial infarction in Ukraine» and the Cabinet
да в Україні», а Кабінету Міністрів України рекомендова- of Ministers of Ukraine recommended to develop measures
но розробити заходи щодо відзначення ювілейної дати, to mark the anniversary, including the issue of commemorative
зокрема випуск ювілейної монети Національного бан- coins of the Ukraine National Bank. There was also established
ку України. Було створено організаційний комітет з під- the organizing committee on preparation and holding of the
готовки та проведення Конгресу, до якого ввійшли відо- Congress, which included the famous Scientists of Ukraine.
мі вчені України.
On the 21–22nd of May, 2009 in Kyiv took place the scientif21–22 травня 2009 р. у Києві відбулася Науково-прак- ic-practical conference «Cardiovascular and joined with them
тична конференція «Серцево-судинні та поєднані з ними diseases of internal organs», dedicated to the 100th anniversary
хвороби внутрішніх органів», присвячена 100-річчю від of the birth of Anatolii L. Mikhniov, director of the M.D. Strazдня народження Анатолія Львовича Міхньова, учня ака- hesko Ukraine Institute of Clinical Medicine in years 1952–1970,
деміка М.Д. Стражеска, директора Українського НДІ клі- the apprentis of academician M.D. Strazhesko, Presidium memнічної медицини імені академіка М.Д. Стражеска у 1952– ber of the Board of the USSR Republican Research Cardiologi1970 рр., члена Президії правління Республіканского на- cal Society (1963–1970).
укового товариства кардіологів УРСР (1963–1970).
The presentations at the conference were made by memНа конференції з доповідями виступили академі- bers of the Ukrainian AMS professors G.V. Dziak, O.V. Korkushки АМН України професори Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко, ko, L.A. Pyrig, Yu.I. Feshchenko, V.M. Kovalenko. ProfesЛ.А. Пиріг, Ю.І. Фещенко, В.М. Коваленко. Спогада- sors I.K. Sledzevska, Yu.A. Grynevych, M.I. Khalabuda,
ми про професора А.Л. Міхньова, його життя та діяль- P.F. Demydiuk and son of professor A.L. Mikhniov, V.A. Mikhність поділилися професор І.К. Следзевська, профе- niov, professor, corresponding member of the Ukrainian AMS
сор Ю.А. Гриневич, М.І. Халабуда, П.Ф. Демидюк, а та- memorized the most important stages of A.L. Mikhniov life and
кож син, член-кореспондент АМН
work. At the next day, May 22nd, there
України, професор В.А. Міхньов.
was held the conference and competiНа другий день, 22 травня, відtion of young scientists for the best sciбулася конференція та конкурс
entific work.
молодих вчених на кращу наукоX th Ukrainian National Congress
ву роботу.
of Cardiology which was dedicated to the
Х Національний конгрес кар100th anniversary of the first description
діологів України, присвячений
of myocardial infarction in vivo diagno100-річному ювілею опису вітчизsis by V.P. Obraztsov and M.D. Strazhesko
няними вченими В.П. Образцо(1909) was held on 23–25th September,
вим і М.Д. Стражеском прижит2009 in Kyiv.
тєвого діагнозу інфаркту міокарThe Congress was attended by worldда (1909), відбувся 23–25 вересня
famous scientists: professor E. Braun2009 р. у місті Києві.
wald (USA), academician Ye.I. Chazov
На Конгресі були присутні
(Russia), President of the European
всесвітньовідомі вчені: профеCardiological Society professor R. Ferсор Є. Браунвальд (США), акадеrari (Italy), President of the European
мік Є.І. Чазов (Росія); Президент
Arrhythmological Association profesЄвропейського товариства карsor P. Vardas (Greece), Vice-President
діологів професор Р. Феррарі
of the France Cardiological Society pro(Італія); президент Європейської
fessor A. Hagege. The Congress was atасоціації з порушень ритму серця
tended by more than 3,000 scientists and
професор П. Вардас (Греція); віphysicians from all regions of Ukraine,
це-президент товариства кардіоas well as specialists from Belorussia,
логів Франції професор А. Ажеж. Опис прижиттєвого діагнозу інфаркту міокарда
Greece, Israel, Italy, Latvia, Lithuania,
У роботі Конгресу взяли участь В.П. Образцовим і М.Д. Стражеском
Russia, USA, France, Czech Republic.
Among the guests of the Conпонад 3000 науковців і лікарів The description of the in vivo diagnosis of myocardial infarction
by V.P. Obraztsov and M.D. Strazhesko
gress were the grandson of academiз усіх областей України, а також
фахівці з Білорусії, Греції, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, cian M.D. Strazhesko Boris Fialkovskyi and great-grandson Alex,
who came from France.
Росії, США, Франції, Чехії.
The opening of the Congress was held at the National PalСеред запрошених учасників Конгресу були онук
академіка М.Д. Стражеска Борис Фіалковський та прав- ace of Art «Ukraine». On the Congress there was held also the
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нук Олексій,
plenary session «The development of Cardiological
які приїхали
science in Ukraine and over the world over the past
з Франції.
100 years» on which President of the Ukrainian AssoУрочисте
ciation of Cardiology professor V.M. Kovalenko delivвідкриття Конered the report «Myocardial infarction in Ukraine: from
гресу відбулось
prevention to the high specialized treatment. Evoу Національному палаlution of opinions, arguments and actions throughці мистецтв «Україна»,
out the century». The leading cardiologists of the
де пройшла і пленарworld professor E. Braunwald (USA) and professor
на сесія «Розвиток карYe.I. Chazov (Russia) delivered the lectures: «Myocarдіології в Україні і світі
dial Infarction: A Century of Progress» and «The Role
за останні 100 років»,
of Basic Research in Cardiological future». E. Braunwald and Ye.I. Chazov were awarded with the Honна якій з доповіддю «Інorary Signs of the Ukrainian AMS, Ukrainian Ministry
фаркт міокарда в Украof Health, Ukrainian Association of Cardiology and the
їні: від профілактики
National
Scientific Centre «M.D. Strazhesko Institute
до високоспеціалізоваof
Cardiology»
for the significant contributions to the
ного лікування. Еволюdevelopment
of
Cardiology.
ція поглядів, міркувань
During
the
Congress
there were two international
і дій протягом століття»
symposiums:
the
joint
scientific
session of the Europeвиступив президент
Професор Є. Браунвальд (США)
an Cardiological Society
Асоціації кардіологів
Professor E. Braunwald (USA)
and the Ukrainian AsУкраїни В.М. Коваленsociation of Cardiology
ко, а видатні кардіологи сучасності професор Є.
on the problems of myБраунвальд (США) і професор Є.I. Чазов (Росія)
ocardial infarction with
прочитали лекції: «Інфаркт міокарда: століття
the participation of proпрогресу» та «Роль фундаментальних досліджень
fessor R. Ferrari (Itaу майбутньому кардіології». За вагомий внесок
lia), professor P. Vardas
у розвиток кардіології Є. Браунвальд і Є.I. Чазов
(Greece), correspondбули нагороджені почесними відзнаками АМН
ing member of the
України, МОЗ України, Асоціації кардіологів УкраUkrainian AMS proїни та ННЦ «Інститут кардіології імені академіfessor V.M. Kovalenko,
ка М.Д. Стражеска».
academician of the NaПід час Конгресу проведено два міжнародних
tional Academy of Sciсимпозіуми: спільну наукову сесію Європейськоences and AMS profesго товариства кардіологів і Асоціації кардіологів
sor G.V. Knyshov, profesУкраїни з проблем інфаркту міокарда за участю
sors O.M. Parkhomenko
професора Р. Феррарі (Італія), професора П. Варand Yu.M. Sokolov.
даса (Греція), члена-кореспондента АМН УкраThere was also held the
їни професора В.М. Коваленка, академіка НАН
Академік Є.І. Чазов
Ukrainian-French symі АМН України професора Г.В. Книшова, профеAcademician Ye.I. Chazov
posium with the parсора О.М. Пархоменка та професора Ю.М. Соticipation of profesколова та Україно-французький симпозіум за участю
професора А. Ажежа, віце-президента Французького sor A. Hagege, Vice-President of the French Society of Cardio
товариства кардіологів, професора В.М. Коваленка, logy, professor V.M. Kovalenko, President of the Ukrainian
президента Асоціації кардіологів України, професо- Association of Cardiology, professor O.M. Parkhomenko, docра О.М. Пархоменка, доктора М. Мірошника (Франція). tor M. Miroshnyc (France).
In the framework of the Congress were held 14 scientifУ рамках Конгресу проведено 14 наукових засідань,
ic
sessions,
4 round tables and 2 scientific debate, 3 scientific
4 круглих столи та 2 наукові дискусії, 3 науково-інфорinformational
sessions. Were delivered 114 reports and were
маційних засідання. Заслухано 114 доповідей та обгоdiscussed
39
poster
presentations. There were read 3 lectures:
ворено 39 стендових повідомлень. Прочитано 3 лекції:
I.
Hussak
(USA)
—
«Arrhythmias
in athletes» and «Recent adІ. Гуссак (США) «Аритмії в атлетів» і «Новітні досягненvances
in
recording
and
interpretation
of electrocardiogram»,
ня в реєстрації та інтерпретації електрокардіограми»
J.
Kautzner
(Czech
Republic)
—
«Radio-frequency
methods for
та Дж. Каутцнер (Чехія) «Радіочастотні методи лікуванtreating
of
cardiac
arrhythmias»,
were
held
three
master
classня аритмій серця»; проведено 3 майстер-класи; конes,
contest
of
Young
Scientists
for
the
best
research
work;
the
курс молодих вчених на кращу науково-дослідну робоwinner
was
awarded
with
the
annual
prize
of
Ukrainian
Assoту, з присудженням щорічної премії Асоціації кардіолоciation of Cardiology supported by professor I. Hussak (USA).
гів України за підтримки професора І. Гуссака (США).
As a new form of the scientific meetings was organized the
Новою формою організації наукових засідань
satellite
traslyation of percutaneous coronary interventions
була спутникова трасляція перкутанних коронар-
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них втручань у реin real time from the Nationжимі реального часу
al Scientific Centre «Acade
з ННЦ «Інститут карmician M.D. Strazhesko Instiдіології імені академіtute of Cardiology».
ка М.Д. Стражеска».
The Congress approved
На Конгресі було затверthe draft protocol of assisджено проект протоколу наtance to patients with myдання медичної допомоги
ocardial infarction at preхворим на догоспітальноhospital and hospital phase.
му та госпітальному етапі інAmong the main achieveфаркту міокарда. Серед доments of the national Cardiolсягнень вітчизняної кардіолоogy were marked the approvгії відзначено затвердження
al of the Order of the Minisнаказу МОЗ про доцільність Президія Х Національного конгресу кардіологів України, Київ,
try of Health for establishing
створення відділень з інтер- 23–25 вересня 2009 р.
the interventional Cardiologth
венційної кардіології; затвер- The Presidium of the X Ukrainian National Congress of Cardiology, Kyiv,
ical departments; the approv23–25 of September, 2009
дження клінічних класифікаal of the clinical classification
цій хвороб системи кровообіof cardiovascular diseases, the
гу; удосконалення діагностики
improvement of diagnostic
та критеріїв тяжкості перебігу
criteria of clinical course seкоронарогенних і некоронаverity of coronarogenic and
рогенних захворювань та ін.
non-coronarogenic diseasВодночас залишається ряд неes and others. At the same
вирішених питань, основним
time there remained a numз яких є проблема фінансуванber of unsolved questions,
ня невідкладної допомоги паthe main of which was the
цієнтам кардіологічного проissue of financing the emerфілю, відсутність державного
gency assistance to cardioстатистичного реєстру хвоvascular patients, the lack
рих на гострий коронарний Прес-конференція, 2009
of state statistical register
синдром з підйомом та без Pres-conference, 2009
of patients with acute coroпідйому сегмента SТ, гостру
nary syndrome both with and
та хронічну серцеву недостатність і аритмії тощо. Під час without ST segment elevation, acute and chronic heart failure
обговорення виступів та у дискусіях на Конгресі визна- and arrhythmias, and others. During the discussion, speechчено перспективні напрями наукових досліджень і захо- es and debates in Congress were determined the main areas
ди у практичній кардіології: розроблення довготрива- of research and practical activities in Cardiology: the developлої державної стратегії профілактики серцево-судинних ing a long-term national strategy for prevention of cardiovasзахворювань на 25–30 років; моніторинг епідеміологіч- cular disease for 25–30 years, monitoring the epidemioloical
ної ситуації серцево-судинних захворювань та їх чинни- situation of cardiovascular diseases and risk factors with subків ризику з подальшим інформуванням владних струк- sequent information of the authorities and the public, the inтур і громадськості; впровадження методів ангіопласти- troduction of techniques of angioplasty, stenting and shuntки, стентування та шунтування в лікуванні атеросклерозу ing in the treatment of atherosclerosis of coronary heart vesвінцевих судин серця, судин головного мозку та нирок; sels, vessels of brain and kidneys, the introduction of invasive
впровадження інвазивних методів діагностики та ліку- methods of diagnosis and treatment of rhythm disturbances
вання порушень ритму і провідності серця (радіочастот- and conduction disorders (radiofrequency ablation, multi-carної абляції, багатокамерних кардіостимуляторів та імп- diostimulators and implanted cardioverter-defibrillators), the
лантованих кардіовертeрів-дефібриляторів); проведен- performance of complex fundamental and clinical research
ня комплесних фундаментально-клінічних досліджень in Cardiology with the development of new individualized
у кардіології з розробленням нових індивідуалізованих pharmaco-genetic approaches et al.
фармако-генетичних підходів тощо.
At the General Assembly of the Ukrainian Association
На Генеральній асамблеї Асоціації кардіологів Украї of Cardiology was heard a report of President correspon
ни був заслуханий звіт ії президента, члена-кореспонден- ding member of the Ukrainian AMS, professor V.M. Koта АМН України, професора В.М. Коваленка про роботу valenko on the Association activity for the period 2008–
2009 years.
за 2008–2009 рр.
Ukrainian Association of Cardiology actively participates
Асоціація кардіологів України брала активну участь
у виконанні важливих державних програм. Так, протя- in the performance of the important Government Programs.
гом 1999–2010 рр. зусиллями вітчизняних кардіологів Thus, during the 1999–2010 years (by) the efforts of the
виконувалася Програма профілактики і лікування ар- Ukrainian cardiologists were concentrated on the perforтеріальної гіпертензії в Україні. Координатором її вико- mance of the Program on Hypertension Prevention and
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нання був ННЦ «Інститут кардіології імені ака- Treatment in Ukraine. The Coordinator of this Program imдеміка М.Д. Стражеска» НАМН України. У 2006– plementation was the National Scientific Centre «M.D. Straz2010 рр. виконувалася «Державна програми hesko Institute of Cardiology» of the Ukrainian NAMS. Durзапобігання та лікування серцево-судинних і судин- ing 2006–2010 years there was also performed «The State
но-мозкових захворювань».
Program on Prevention and Treatment of cardiovascular and
У результаті реалізації цих програм смертність від хво- cerebral vascular diseases».
роб системи кровообігу в Україні у 2009 р. знизилася поAs the result of these Programs realization the mortality from
рівняно з 2005 р. і становила 1002,1 на 100 тис. населення diseases of the circulatory system in Ukraine in 2009 decreased
(показник у 2005 р. — 1037,7), в тому числі серед праце compared to 2005 and amounted to 1002.1 per 100 thousand
здатного населення знизилася з 197,0 до 164,7 на 100 тис. population (the figure for 2005 — 1037.7), especially among
відповідного населення (тобто на 16,4%). Крім того, від- the working population in which it decreased by 16.4% from
значено:
197.0 to 164.7 per 100 thou•стійку позитивну динаміsand. In addition among the reку захворюваності та пошиsults were noted:
реності цереброваскулярних
• the stable positive dynamхвороб: частота мозкового
ics of the cerebral vascular disінсульту знизилася на 14,5%,
ease incidence and prevalence:
а мозкового інсульту з арincidence of stroke decreased
теріальною гіпертензією —
by 14.5%, and stroke with hyна 50,3%. Відзначається таpertension — by 50.3%. There
кож зниження смертносis also a reduction in mortality
from cerebral vascular disease:
ті від цереброваскулярних
in total by 5.7%, and among
хвороб в цілому на 5,7%,
the working-age population —
а серед працездатного наНаціональний конгрес кардіологів України. Професор В.К. Тащук, членby 14.5%. The average life exселення — на 14,5%. Серед- ХІ
кореспондент НАМН України В.З. Нетяженко та член-кореспондент НАМН
pectancy of patients with cereня тривалість життя пацієнтів України К.М. Амосова
із цереброваскулярними за- The XIIIth Ukrainian National Congress of Cardiology. Professor V.K. Tashchuk, corres bral vascular disease increased
ponding member of the Ukrainian NAMS V.Z. Netyazhenko and corresponding member
by 1.1 years;
хворюваннями збільшилася of the Ukrainian NAMS K.M. Amosova
• the reduction of primaна 1,1 року;
ry disability among the adult
•зниження первинної інh y p e r t e n s i v e p o p u l at i o n
валідності дорослого насеin 2.8 times and in working
лення від гіпертонічної хвоage — in 2,5 times;
роби в 2,8 раза, а праце
• the increase the life expecздатного — у 2,5 раза;
tancy of patients with cardio•збільшення середньої
vascular disease by 1.4 years,
тривалості життя пацієнтів
with coronary heart disease —
із серцево-судинними заby 1.4 years, and in acute myoхворюваннями на 1,4 року,
cardial infarction — by 2.2 years,
при ішемічній хворобі серaccording to the statistical reця — на 1,4 року, а при гоports of the Ukrainian Ministry
строму інфаркті міокарof Health and the State Statistics
да —- на 2,2 року за дани- ХІІ Національний конгрес кардіологів України, Київ, 21–23 вересня 2011 р.
Committee of Ukraine.
ми статистичних звітів МОЗ XIIth Ukrainian National Congress of Cardiology, Kyiv, 21–23 of September, 2011
All these measures enaта Держкомстату України.
bled
to
achieve
the
reduction
in
mortality from the circuВсе вищевикладене дозволило досягти зниженlatory
system
diseases
in
the
country
by 28 thousand perня смертності від хвороб системи кровообігу в країні
sons
annually.
на 28 тис. осіб щорічно.
On the 17–19th of May, 2010 in Kyiv was carried out the
17–19 травня 2010 р. у Києві відбулася Всеукраїнська
науково-практична конференція «Профілактика і ліку- Ukrainian scientific-practical conference «Prevention and treatвання артеріальної гіпертензії в Україні» (в рамках ви- ment of hypertension in Ukraine» (in the framework of the Proконання Програми профілактики і лікування артері- gram for prevention and treatment of arterial hypertension
альної гіпертензії в Україні). Ця конференція підвела in Ukraine). The conference summed up 10 years work on the
підсумки 10-річної роботи щодо виконання Національ- implementation of the National Program of Prevention and
ної програми профілактики і лікування артеріальної гі- Treatment of Arterial Hypertension, which was ratified by Presith
пертензії, затвержденої Указом Президента України від dent of Ukrainian Order from the 4 of February, 1999, number
117/99.
For
the
development
and
implementation into medi4 лютого 1999 р. № 117/99. За розробку і впровадження в медичну практику науково обґрунтованих мето- cal practice the scientificantly based techniques of prevention,
дів профілактики, лікування та заходів запобігання treatment and for the development of measures preventing
розвитку ускладнень артеріальної гіпертензії в Украї- of the hypertension complications G.V. Dziak, V.M. Kovalenko,
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ні лауретами Державної премії України 2003 р. Yu.M. Sirenko, Ye.P. Svishchenko and I.P. Smyrnova became the
стали Г.В. Дзяк, В.М. Коваленко, Ю.М. Сіренко, Laureates of the Ukrainian State Prize in 2003.
Є.П. Свіщенко та І.П. Смирнова.
On the 28–30th of September, 2010 in Kyiv was held the XIth
28–30 вересня 2010 р. у Києві проведено ХІ На- Ukrainian National Congress of Cardiology with internationціональний конгрес кардіологів України з міжна- al participation. It was attended by approximately 3,000 phyродною участю. У його роботі взяли участь біля 3000 лі- sicians and scientists from Ukraine, Russia, UK, Italy, Czech Reкарів і науковців з України, Росії, Великобританії, Іта- public, the USA.
лії, Чехії, США.
In the framework of the Congress was held the united PlenaПід час Конгресу відбувся об’єднаний Пленум Єв- ry Session of the European Cardiologic Society and the Ukrainропейського товариства кардіологів і Асоціації карді- ian Association of Cardiology with the participation of profesологів України за участю професора М. Кові (Велико- sor M. Kovi (UK), Dr. A. Havazzi, academician of the Ukrainian
британія), доктора А. ГавацNAMS, professor V.M. Kovaци академіка НАМН України
lenko, professor M.I. Lutai and
професора В.М. Коваленка,
professor O.S. Sychov.
професора М.І. Лутая та проThere was also carried out
фесора О.С. Сичова.
the Ukrainian-Russian SympoУ рамках Конгресу пройsium «Opportunities and prosшов Україно-російський симpects of Holter monitoring»,
позіум «Можливості та перwhich was attended by profesспективи холтерівського моsor O.S. Sychov (Kyiv), candidate
ніторингу», в якому взяли
of medical sciences O.M. Roma
участь професор О.С. Сичов
nova (Kyiv), professor M. Yab
(Київ), кандидат медичних
luchanskyi (Kharkiv), profesнаук О.М. Романова (Київ),
sor L.M. Makarov (Moscow)
професор М.І. Яблучанський
and A.V. Ardashev (Moscow).
(Харків), професори Л.М. МаAt the Congress there were
каров (Москва) і А.В. Ардаheld 15 scientific sessions, two
НАМН України В.М. Коваленко та член-кореспондент НАМН України
шев (Москва). Проведено Академік
round-tables and 5 scientifО.М. Пархоменко
15 наукових засідань, 2 кру- Academician of the Ukrainian NAMS V.M. Kovalenko and corresponding member ic debates, two scientific symглих столи та 5 наукових дис- of the Ukrainian NAMS O.M. Parkhomenko
posiums, educational semiкусій, 2 науково-практичних
nar «Practical aspects of emerсимпозіуми, освітній семінар
gency care in Cardiology».
«Практичні аспекти невідThere were heard and disкладної допомоги в кардіоcussed 122 reports and 68 postлогії». Заслухано 122 допоer presentations; were held
віді та обговорено 68 стен9 master classes and compeдових доповідей; проведено
tition for the best young sci9 майстер-класів і конкурс
entists research work. During
молодих вчених на кращу наthe Congress the leading sciуково-дослідну роботу. Під
entists of Ukraine (K.M. Amo
час Конгресу провідні вчеsova, L.G. Voronkov, O.S. Zhariні України (К.М. Амосова,
nov, D.D. Zerbino, Yu.A. Ivanov,
Л.Г. Воронков,В.П. Залевський,
O.I. Mitchenko, O.S. StychynД.Д. Зербіно, Ю.А. Іванів,
skyi) and Russian scientists
О.І. Мітченко, О.С. Стичинсь
(V.R. Mkrtchian, A. Susiekov),
кий) і вчені Росії (В.Р. Мкртчян,
scientists from the USA (I. HusА.В. Сусєков); США (І. Гуссак), Професор О.П. Вікторов і професор Ю.С. Рудик
sak) and Czech Republic (proЧехії (Дж. Каутцнер) прочи- Professor O.P. Victorov and professor Yu.S. Rudyk
fessor J. Kauttsner) delivered
тали 13 лекцій. Проведено
13 lectures. There were conпрактичні семінари з перкутантних і хірургічних втру- ducted the practical seminars on percutaneous and surgical inчань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця в режимі vasions in patients with ischemic heart disease in real time with
реального часу з трансляцією у залі засідань.
broadcasting to the Congress hall.
На Генеральній асамблеї, яка пройшла у рамках
At the General Assembly, which was held at the end of the
Конгресу, заслухано та затверджено звіт президента Congress, was heard and approved the report of President
Асоціації кардіологів України академіка НАМН Укра- of the Ukrainian Association of Cardiology, academician
їни професора В.М. Коваленка про роботу за період of the Ukrainian NAMS, professor V.M. Kovalenko on the
2009–2010 рр. Крім того, затверджено проекти нових activity for the period of 2009–2010 years. There was also
рекомендацій Асоціації кардіологів з діагностики та лі- approved the draft of the new recommendations of the
кування тромбозів і емболій, синкопальних станів, фі- Association of Cardiology on the diagnosis and treatment
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бриляції передсердь. Більof thrombosis and embolism, syncope,
шістю голосів ухвалено ствоatrial fibrillation. To unify the structure
рення на базі робочих груп,
of the Ukrainian Association of Cardiolвідповідно до уніфікації струкogy accordingly to the structure of the
тури Європейського товариства
European Cardiological Society there
кардіологів, профільних асоціwas approved by the majority of votes
ацій у складі Асоціації кардіологів
the establishment of professional AsУкраїни — Асоціацій фахівців з інтерsociations on the base of the working
венційної кардіології, аритмології,
groups. There were created the Assoсерцевої недостатності, невідкладciations of Specialists in Interventional
ної кардіології та об’єднання «ПроCardiology, Arrithmology, Cardiac Insufти гіпертензії».
ficiency, Acute Cardiology, Association
Всеукраїнське громадське
«Against hypertension»
об’єднання «Проти гіпертензії» заAll-Ukrainian Public Association
реєстровано у Міністерстві юстиції
«Against Hypertension» was regisУкраїни 1 грудня 2000 р. (свідоцтво
tered in the Ukrainian Ministry of Jus№ 1527). Основною метою його діяльtice on December the 1st, 2000 (certifiності є сприяння здійсненню заходів,
cate number 1527). The main aim of its
спрямованих на боротьбу з артеріальactivities is to promote the implemenЮ.М. Сіренко — голова Всеукраїнського
ною гіпертензією в Україні, захист еко- Професор
tation of the measures directed to comгромадського об’єднання «Проти гіпертензії»
номічних, соціальних та інших закон- Professor Yu.M. Sirenko — Chairman of the all-Ukrainian bating of hypertension in Ukraine, proних інтересів своїх членів. Видається Public Association «Against Hypertension»
tection of economy, social and other
фаховий журнал «Артеріальна гіперlegitimate interests of the Association
тензія» (головний редактор — профеmembers. There is published the speсор Ю.М. Сіренко) та щорічно провоcialized journal «Hypertension» and
диться Всеукраїнська науково-пракare held annually all-Ukrainian scientifтична конференція.
ic Conferences.
На Установчій конференції
At the inauguration conference of the
Об’єднання, яка відбулася 21 травня
Association, which was held on May the
2000 р., затверджено Статут Всеукра21st, 2000 was adopted the Statute of the
їнського громадського об’єднання
Ukrainian Public Association «Against Hy«Проти гіпертезії», обрано голоpertesion»; professor Yu.M. Sirenko, head
ву — професора Ю.М. Сіренка, кеof the symptomatic hypertension departрівника відділу симптоматичних
ment of the National Scientific Centre
гіпертензій ННЦ «Інститут карді«M.D. Strazhesko Institute of Cardiology»,
ології імені академіка М.Д. СтражесChief cardiologist of the Ukrainian Minка» АМН України, головного позаistry of Health was elected as President,
штатного кардіолога МОЗ України
candidate of medical sciences O.L. Rekoта секретаря — кандидата медичних
vets — as the Secretary of the Association.
наук О.Л. Рековець.
Ukrainian public organization
Всеукраїнська громадська органі«Ukrainian Association of Specialists
Кандидат медичних наук О.Л. Рековець, секретар
зація «Українська асоціація фахівців Об’єднання
in Heart Failure» was registered in the
з серцевої недостатності» зареєстро- The candidate of medical sciences O.L. Rekovets,
Ukrainian State Registration Service
вана у Державній реєстраційній служ- Secretary of the Association
on March the 1st, 2011.
бі України 1 березня 2011 р.
At the meeting of the Association
На зборах членів Асоціації затверджено Статут, об- was approved the Statute, were elected the Board, President
рано Правління, Наглядову раду, президента та секре- and the Secretary. To the Board were elected 11 members:
таря. До Правління обрано 11 осіб: К.М. Амосова (Київ), K.M. Amosova (Kyiv), A.E. Bagrii (Donetsk), I.P. Vakaliuk (IvaА.Е. Багрій (Донецьк), І.П. Вакалюк (Івано-Фраківськ), no-Frakivsk), V.I. Volkov (Kharkiv), G.V. Dziak (DnipropetroВ.І. Волков (Харків), Г.В. Дзяк (Дніпропетровськ), О.І. Дя- vsk), О.I. Diadyk (Donetsk), O.I. Zharinov (Kyiv), V.M. Zhebel
дик (Донецьк), О.Й. Жарінов (Київ), В.М. Жебель (Вінни- (Vinnytsa), O.V. Kuriata (Dnipropetrovsk), Y.S. Rudyck (Khar
ця), О.В. Курята (Дніпропетровськ), Ю.С. Рудик (Харків). kiv). Professor L.G. Voronkov, chief of heart failure departПрезидентом Української асоціації фахівців з серцевої не- ment of the National Scientific Centre «M.D. Strazhesko Instiдостаності обрано професора Л.Г. Воронкова, керівни- tute of Cardiology» was elected as President of the Ukrainian
ка відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кар- Association of Cardiac Failure, candidate of medical sciencдіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН Украї- es N.A. Tkach — as the Secretary. Supervision Council of the
ни, секретарем — кандидата медичних наук Н.А. Ткач. Association includes academician of the Ukrainian NAMS
До Нагдядової ради увійшли: академік О.В. Коркушко O.V. Korkushko (Kyiv) as the Chairman of the Supervisory
(Київ) — голова Наглядової ради; члени ради: профе- Board, Board members: professor M.M. Dolzhenko (Kyiv),
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сор М.М. Долженко (Київ), акаacademician of the Ukrainian NAMS
демік НАМН України В.М. КоваV.M. Kovalenko, professor O.S. Sychov
ленко, професор О.С. Сичов і проand professor V.K. Tashchuk.
фесор В.К. Тащук.
The main objective of the AssociaОсновним завданням Асоціації
tion is the coordination of the efforts
є координація зусиль з профілакon prevention, diagnosis and treatтики, діагностики та лікування серцеment of heart failure in Ukraine in sciвої недостатності в Україні у науковоentific and practically aspects. For the
му та практичному плані. З цією метою
achievement of this aim the Associaстворені осередки Асоціації в обласtion established the branches in difтях України, видається фаховий журнал
ferent regions of Ukraine, published
«Серцева недостатність» (головний реprofessional journal «Heart Failure»,
дактор професор Л.Г. Воронков), щорічannually are held the all-Ukrainian sciно проводиться Всеукраїнська науковоentific practical conferences on heart
практична конференція з серцевої недоfailure and regularly are carried out
статності, регулярно здійснюються виїзні
the visiting seminars of the Associaсемінари робочої групи Асоціації в регіtion working group.
они України.
In 2011 implemented in Ukraine
У 2011 р. вперше в Україні здійснеin the first time a large-scale project
но масштабний проект із серцевої недо- Професор Л.Г. Воронков, президент Всеукраїнської of combating with heart failure and
громадської організації «Українська асоціація
статності — отримано дані в рамках пер- фахівців з серцевої недостаності»
were obtained the data about the
шого національного «зрізу» з клініко-де- Professor L.G. Voronkov, President of the Ukrainian Public clinical and demographic characterмографічної характеристики та надання Organization «Ukrainian Association of Cardiac Failure» istics and provision of the diagnostic
діагностично-лікувальної допомоги паціand therapeutic care for patients with
єнтам із хронічною серцевою недостатchronic heart dysfunction in Ukraine.
ністю в Україні.
The all-Ukrainian public organiВсеукраїнська громадська організаzation «Ukrainian Association of Arція «Асоціація аритмологів України» заrhythmologists» was registered at the
реєстрована у Державній реєстраційній
State Registration Service of Ukraine
службі України 13 вересня 2011 р. Осноon the 13th of September, 2011. The
вною метою її діяльності є інтеграція наmain goal of the Association activity
укового та практичного потенціалу всіх
was to integrate the Members scientifсвоїх осередків для ефективного розвиic and practical potential in all branches
тку наукової та практичної аритмолоof the Association for the efficient de
гії, підвищення якості медичного обслуvelopment in the field of the research
говування населення України. Асоціація
and practical arrhythmology for the
аритмологів України входить до складу
creation of the high qualified mediЄвропейської асоціації серцевого ритcal care in Ukraine. From 2012 there
му (EHRA). З 2012 р. видається фаховий
was issued the professional journal
журнал «Аритмологія» (головний редак«Arrhythmology» (the main Еditor —
тор — професор О.С. Сичов).
professor O.S. Sychov).
На установчому з’їзді, який відбувся
At the inauguration session, which
30 вересня 2010 р. у Києві, були представ- Кандидат медичних наук Н.А. Ткач, секретар Об’єднання was held on September the 30 th ,
ники усіх областей України, а також міст Candidate of medical sciences N.A. Tkach, Secretary
2010 in Kyiv, were the representatives
of the Association
Києва та Севастополя. Усього присутні
from all regions of Ukraine, cities Kyiv
делегати 27 місцевих осередків. На збоand Sevastopol. The delegates repreрах прийнято Статут Всеукраїнської громадської органі- sented the 27 local branches. The meeting adopted the Statзації «Асоціації аритмологів України». Обрано Правління ute of the Ukrainian public organization «Ukrainian Associу кількості 31 особи у складі голів місцевих осередків, а та- ation of Arrhythmologists». 31 persons were elected to the
кож відомих фахівців-аритмологів: професора О.С. Кузне- Board including the Heads of the local branches and faцова, професора М.І. Яблучанського, професора Ю.І. Кар- mous specialists — arrhythmologists: professor O.S. Kuznetпенка, С.О. Правосудовича, В.П. Залевського. Створе- sov, professor M.I. Yabluchanskyi, professor Yu.I. Karpenko,
но Наглядову раду, до якої увійшли президент Асоціації S.O. Pravosudovych, V.P. Zalewskyi. The Supervisory Board
кардіологів України академік НАМН України, профе- included President of the Ukrainian Association of Cardioloсор В.М. Коваленко, голова Всеукраїнської громадської gy, academician of the Ukrainian NAMS professor V.M. Koорганізації «Асоціація з невідкладної кардіології» член- valenko, the Chairman of the Ukrainian public organization
кореспондент НАМН України, професор О.М. Пархо- «Association of Emergency Cardiology» corresponding memменко, голова Всеукраїнської громадської організації ber of the Ukrainian NAMS, professor O.M. Parkhomenko,
«Українська асоціація фахівців з серцевої недостатнос- the Chairman of the all-Ukrainian public organization «Ukrai
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ті» професор Л.Г. Воронков,
nian Association of Cardiac failure» profesпрезидент Асоціації серцеsor L.G. Voronkov, President of the Ukrainво-судинних хірургів України
ian Association of Cardiovascular Surgeons
академік НАН і НАМН Україacademician of the Ukrainian National
ни, професор Г.В. Книшов і проAcademy of Sciences and NAMS, profesфесор О.І. Дядик. Головою Наглядової
sor G.V. Knyshov and professor O.I. Dia
ради обрано віце-президента Асоціації
dyk, academician of the Ukrainian NAMS,
кардіологів України академіка НАМН
Vice-President of the Ukrainian AssociaУкраїни, професора Г.В. Дзяка.
tion of Cardiology professor G.V. Dziak
Враховуючи, що Асоціація аритмоwas elected as the Chairman of the Suлогів України працює у двох напрямpervisory Board.
ках — терапевтичному та хірургічTaking into account that the Ukrainному, співголовами обрано профеian Association of Arrhythmologists has
сора О.С. Сичова, керівника відділу
two directions — therapeutic and surаритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіо
gical, there were elected two co-Chairлогії імені академіка М.Д. Стражеска»
men: professor O.S. Sychov, chief of the
НАМН України» і доктора медичних
National Scientific Centre «M.D. Strazнаук О.С. Стичинського, керівника
hesko Institute of Cardiology» department
відділу електрофізіології та рентгено-
of arrhythmology and doctor of mediПрофесор О.С. Сичов, співголова Всеукраїнської
хірургічних методів лікування аритмій громадської організації «Асоціація аритмологів
cal sciences O.S. Stychynskyi, chief of the
серця ДУ «Національний інститут сер- України»
department of electrophysiology and
цево-судинної хірургії імені М.М. Амо- Professor O.S. Sychov, Co-Chairman of the Ukrainian X-ray surgical treatment of arrhythmiPublic Organization «Association of Ukrainian
сова» НАМН України.
as M.M. Amosov National Institute of CarArrhythmologists»
Обрано Секретаріат Асоціації
diovascular Surgery.
у складі 8 осіб: голова — кандидат медичних наук О.М. РоThere were also elected 8 members of the Association Secманова. Також затверджено рішення про створення міс- retariat and candidate of medical sciences A.M. Romanova
цевих осередків Всеукраїнської громадської органі- as the Chairman. Was also approved the decision to establish
зації «Асоціація аритмологів України» у всіх областях, the local branches of Ukrainian public organization « UkrainiАР Крим і містах Києві та Севастополі.
an Association of Arrhythmologists « in all regions of Ukraine,
Регулярно проводяться освітні школи та майстер-кла- in Crimea and the cities of Kyiv and Sevastopol.
си з аритмології в регіонах України. Щорічно, починаючи
The educational schools and master-classes on arrhythmolз 2011 р., проводиться Всеукраїнська науково-практична ogy are carried out regularly in the regions of Ukraine. Since
конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи 2011 every year are held all-Ukrainian scientific-practical
до лікування арит- conference «Interмій серця».
ventional and therI I I Н а у к о в о - apeutic approachп р а к т и ч н а к о н - es to the treatment
ф е р е н ц і я п р о - of cardiac arrhythйшла 15–17 трав- mias».
ня 2013 р. на базі
The IIIrd Scientific
ДУ «ННЦ «Інсти- Conference was held
т у т к а р д і о л о - on 5–17 th of May,
г і ї і м е н і а к а д е - 2013 at the State Esміка М.Д. Стра- tablishment Nationж е с к а » Н А М Н al Scientific Centre
України». У кон- «M.D. Strazhesko
ф е р е н ц і ї в з я л и Institute of Cardiolучасть 340 деле- ogy» of the Ukrainгатів із усіх 27 регі- ian NAMS. The conонів України, а та- ference was attendкож — учасники ed by 340 delegates
Професор О.С. Стичинський, співголова
медичних наук О.М. Романова, секретар
Всеукраїнської громадської організації
з Австрії, Білорусі, from all 27 regions Кандидат
Об’єднання
«Асоціація аритмологів України»
Німеччини, Поль- of Ukraine and par- Candidate of medical sciences O.M. Romanova, Secretary
Professor O.S. Stychynskyi, Co-Chairman
of the Ukrainian Public Organization
щі, Словакії, США ticipants from Aus- of the Association
«Association of Ukrainian Arrhythmologists»
tria, Byelorussia,
та Швейцарії.
В п е р ш е б у л о Germany, Poland, Slovakia, the USA and Switzerland.
There was carried out the first ever «Day of the Prevention
проведено «День попередження раптової зупинки
серця» як підтримка ініціативи Європейської асоціації of sudden cardiac arrest» as the support for the initiative of the
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серцевого ритму «ICD for Life» — Імплантовані кардіовертери-дефібрилятори для життя».
У цей же день у Києві відбувся велопробіг
на підтримку «Дня попередження раптової зупинки серця». У парку імені Т.Г. Шевченка пройшла акція з навчання всіх бажаючих принципам
надання допомоги при раптовій зупинці серця.

Учасники ХІ Національного конгресу кардіологів України

European Association of heart rate «Implantable cardioverter — defibrillators (ICD) for life».
On the same day in Kiev was carried out the bicycle racing in support of the «Day of the Prevention of sudden cardiac arrest». In the park named after Taras Shevchenko took
place the action on training everybody interested to the principles of assistance in sudden cardiac arrest.
As part of the «Day of the Prevention of sudden cardiac
arrest» were performed the master-classes for the specialists in resuscitation and selection of patients for implantation of cardioverter — defibrillators.
During the conference was held the joint meeting of the
Ukrainian Association of Arrhythmology and the European Heart
Rhythm Association with the participation of the Committee
Chairman of the EHRA National Associations professor R. Hatala.
There was performed an on-line broadcast of catheter implantation of electrical devices procedures from the electrophysiological laboratory of the cardiac arrhythmia department.
At the last decade in Ukraine has been formed the new
medical scientific and practical direction: interventional cardiology. Its development has changed the whole system of medical assistance for patients with various forms of heart disease.

Participators of the ХІth Ukrainian National Congress of Cardiology

У рамках «Дня попередження раптової зупинки серця» пройшли майстер-класи для лікарів з реанімації
та відбору пацієнтів для імплантації кардіовертерівдефібриляторів.
Під час конференції відбулося спільне засідання Асоціації аритмологів України та Європейської асоціації
ритму серця за участю голови Комітету національних
асоціацій EHRA професора Р. Хатала.
Проведено прямі трансляції катетерних процедур імплантації електричних пристроїв із електрофізіологічної
лабораторії відділу аритмій серця.
В останнє десятиріччя в Україні сформувався новий напрямок: інтервенційна кардіологія. Його розвиток покликаний змінити всю систему надання допомоги пацієнтам
із різними формами ішемічної хвороби серця. У зв’язку
з цим виникла необхідність створення організації, яка

Професор Р. Хатала, академік В.М. Коваленко, професор О.С. Сичов, професор
А. Ауріккіо, професор П. Богдал, член-кореспондент НАМН України О.М. Пархоменко
Professor R. Khatala, academician V.M. Kovalenko, professor O.S. Sychov, professor
A. Aurikkio, professor P. Bogdal and corresponding member of the Ukrainian NAMS
O.M. Parkhomenko

Велопробіг, присвячений «Дню попередження раптової зупинки серця», Київ, 15 травня 2013 р.
Bicycle racing devoted to the Day of the preventing of the sudden heard arrest, Kyiv, 15 of May, 2013
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об’єднала б усіх спеціалістів — інтервенційних
кардіологів України. У вересні 2011 р. Міністерством юстиції України зареєстрована Всеукраїнська громадська організація «Асоціація інтервенційних кардіологів України». Її засновниками
стали член-кореспондент НАМН України, професор Ю.М. Соколов, доктор медичних наук М.Ю. Соколов і доктор медичних наук С.М. Фуркало.
Основна мета Асоціації — створити міст між кардіохірургами та класичними кардіологами, якого так не вистачає для розвитку як кардіохірургії, так і всієї кардіології.
Якраз ці спеціалісти зможуть забезпечити послідовність
між терапевтичною частиною кардіології та кардіохірургією, оскільки зазвичай інтервеційні кардіологи починають інвазивне обстеження пацієнтів
і визначають необхідність подальшого інвазивного
чи хірургічного лікування.
На зборах членів Асоціації затверджено Статут,
обрано Правління, голову Правління та Ревізійну комісію. До Правління обрано 5 осіб:
І.В. Данильчук,
Р.М. Романенко,
С.В. Сало, М.Ю. Соколов, Ю.М. СокоЧлен-кореспондент НАМН України Ю.М. Соколов,
лов. Головою Прав- голова Всеукраїнської громадської організації
ління Асоціації ін- «Асоціація інтервенційних кардіологів України»
т е р в е н ц і й н и х Corresponding member of the Ukrainian NAMS
Yu.M. Sokolov, Chairman of the all-Ukrainian Public
кардіологів Украї- Organization «Ukrainian Association of Interventional
ни обрано члена-Cardiologists»
кореспондента
НАМН України, професора Ю.М. Соколова, керівника відділу інтервенційної кардіології і рентгенохірургії
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені
академіка М.Д. Стражеска» НАМН
України». До Ревізійної комісії обрано М.Ю. Микульця, Ю.М. Помогова
та С.М. Фуркала.
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація з невідкладної
кардіології» зареєстрована 14 серпня 2012 р. у Державній реєстраційній службі України. Головною метою
Асоціації є задоволення та захист
спільних інтересів її членів, сприяння ефективному розвитку наукового
та практичного напрямку в галузі діагностики та лікування невідкладних
станів у хворих на серцево-судинну Професор С.М. Фуркало
патологію. З цією метою створено Professor S.M. Furkalo

In this connection it became necessary to create the organization which would unite all the specialists in interventional Cardiology in Ukraine. In September, 2011, the Ukrainian Ministry of Justice registered the public organization «The Ukrai
nian Association of Interventional Cardiologists». Its founders
were: corresponding member of the Ukrainian NAMS professor Yu.M. Sokolov, doctor of medical sciences M.Yu. Sokolov,
doctor of medical sciences S.M. Furkalo.
The main objective of the Association — to create the
bridge between heart surgeons and cardiologists, which
is necessary for both the Cardiac Surgery and the Cardiology in whole. Just these professionals will be able to provide
the continuity between the therapeutic part of Cardiological
and cardiac surgery, because the invasive cardiologists usually begin the examination of patients and determine the
need for further invasive or surgical treatment.
At a meetings of the Assoc i at i o n we re a p proved the Chart e r, e l e c t e d t h e
Board, the Chairman and the Audit
Committee. At the
Board were elected
5 members: I.V. Danilchuk, R.M. Romanenko, S.V. Salo,
M . Yu . S o k o l o v,
Yu.M. Sokolov. Corresponding member of the Ukrainian NAMS, professor Yu.M. Sokolov,
chief of the Interv e n t i o n a l C a rd i - Професор М.Ю. Соколов
ology and Roent- Professor M.Yu. Sokolov
gen-surgery department of the acade m i c i a n M . D . S t ra z h e s ko I n s t i t u t e
of Cardiol ogy was elected as the Chairm a n o f t h e U k ra i n i a n As s o c i at i o n
of Interventio n al Cardiology, to the Audit Committee were elected M.Yu. Mykulets, Yu.M. Pomogov and S.M. Furkalo.
The all-Ukrainian public organization «Association on Emergency Cardiology» was registered on August 14 th,
2012 in the State Registration Service
of Ukraine. The main objective of the
Association was to meet and protect the
common interests of its members, to promote the effective development of scientific and practical questions in the field
of diagnosis and treatment of the patients with cardiovascular pathology
in emergency states. With this aid, the
Association established branches in the
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осередки Асоціації в областях України, видається журнал «Medicine Rewie», щорічно проводиться науково-практична конференція.
На зборах членів Асоціації затверджено Статут
і обрано Правління у кількості 13 осіб: К.М. Амосова (Київ), Б.І. Голобородько (Одеса), В.К. Гринь (Донецьк), Г.В. Дзяк
(Дніпропетровськ),
С.М. Кожухов (Київ),
М.П. Копиця (Харків), Я.М. Лутай
(Київ), В.З. Нетяженко(Київ),О.М.Пархоменко (Київ), В.К. Тащук
(Чернівці), В.О. Шумаков (Київ). Президентом Асоціації з невідкладної
кардіол огії обрано члена-кореспондента НАМН
України, професора О.М. ПархоЧлен-кореспондент НАМН України
О.М. Пархоменко, президент Всеукраїнської
менка, керівника
громадської організації «Асоціація з невідкладної
кардіології»
відділу реанімації
Corresponding member of the Ukrainian NAMS
та інтенсивної теO.M. Parkhomenko, Chairman of the all-Ukrainian
рапії ДУ «ННЦ «ІнPublic Organization «Ukrainian Association
of Emergency Cardiology»
ститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», генеральним
секретарем — кандидата медичних наук Я.М. Лутая.
У 2007 р. засновано Українське товариство з атеросклерозу (співголови — професор М.І. Лутай та професор О.І. Мітченко), зареєстроване на міжнародному сайті з атеросклерозу.

Президія Міжнародного освітнього курсу «Тромбози і протитромболітична
терапія при серцево-судинних захворюваннях», Київ, 4–5 квітня 2013 р.
Presidium of the International Education Course «Thrombosis and thrombolytic
therapy under cardiovascular disease», Kyiv, 4–5 of April, 2013

2011 р. став особливим для кардіологічної спільноти України: цього року виповнилося 75 років провідному в державі закладу з кардіології — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН
України» та відмічено 135-річчя з дня народження його
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regions of Ukraine, issued the journal «Medicine Review»,
holds annual scientific conferences.
At a meeting of the Association were approved the
Charter and elected the Board, consisted of 13 members:
K.M. Amosova (Kyiv), B.I. Goloborodko (Odesa), V.K. Gryn
(Donetsk), G.V. Dziak (Dnipropetrovsk), S.M. Kozhuhov
(Kyiv), M.P. Kopytsya
(Kharkiv), Y.M. Lutai (Kyiv) V.Z. Netiazhenko (Kyiv),
O.M. Parkhomenko (Kyiv), V.K. Tashchuk (Chernivt si),
V. O . S h u m a k o v
(Kyiv). Corresponding member of the
Ukrainian NAMS,
chief of the department of resuscitation and intensive therapy
of National Scientific Centre «Academician M.D. Strazhesko Institute
of Cardiology» proКандидат медичних наук Я.М. Лутай, генеральний
fessor O.M. Parkсекретар Асоціації
homenko was electCandidate of medical sciences Y.M. Lutai, General
Secretary of the Association
e d a s Pr e s i d e n t
of the Association
of Emergency Cardiology, candidate of medical sciences Y.M. Lutai — as the Secretary of the Association.
In 2007 was formed the Ukrainian Society on Athe
rosclerosis (co-Chairmen professor M.I. Lutai and professor O.I. Mitchenko) which was registered on the International Site on Atherosclerosis.

Слухачі Міжнародного освітнього курсу
Students of the International Education Course

2011 was the year special for the Ukrainian Cardiological community: it was the year of the 75th Anniversary of the
foundation of the main State institution in Cardiology — the
National Scientific Centre «Academician M.D. Strazhesko Institute of Cardiology» of the Ukrainian NAMS. That year was
also the year of celebration of 135th Anniversary of its foun

засновника — всесвітньо відомого вченого
Миколи Дмитровича Стражеска. Для відзначення цих ювілеїв на державному рівні Верховна Рада України 11 січня 2011 р. прийняла постанову № 2905-4, одним із заходів якої було проведення ХІІ Національного конгресу кардіологів
України. Він відбувся 21–23 вересня 2011 р. у Києві.

der — the world-renowned scientist Mykola Dmytrovych Stra
zhesko. To celebrate these Anniversaries at the state level Supreme Council of Ukraine adopted on January 11th, 2011 the
resolution № 2905-4, one of the measures of which was the conducting of the XIIth Ukrainian National Congress of Cardiology.
It was held on 21–23rd of September, 2011 in Kyiv.

Урочисте відкриття ХІІ Національного конгресу кардіологів України, Київ,
21–23 вересня 2011 р.

Професор Ж.Л. Бассан, професор О.С. Сичов, професор П. Вардас,
член-кореспондент НАМН України О.М. Пархоменко

The ceremonial opening of the XIIth Ukrainian National Congress of Cardiology, Kyiv,
21–23 of September, 2011

Professor J.P. Bassand, professor O.S. Sychov, professor P. Vardas, corresponding
member of the Ukrainian NAMS O.M. Parkhomenko

У роботі Конгресу взяли участь понад 3000 делегатів:
In the work of the Congress participated over 3,000 deleлікарі та науковці всіх областей України; фахівці з Ав- gates, doctors and scientists of all regions of Ukraine, experts
стрії, Греції, Італії, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Росії, from Austria, Greece, Italy, Latvia, Netherlands, Germany, RusСловенії, Туреччини, Угорщини, Франції, Чехії, Японії. sia, Slovenia, Turkey, Hungary, France, Czech Republic and Japan.
Урочисте відкриття Конгресу відбулось у НаціональOpening of the Congress was held at the Ukrainian Nationній опері України. На ньому були присутні та виступили al Opera Theater. There were presented and greeted the Conз вітаннями голова Кабінету Міністрів України М.Я. Аза- gress M.Ya. Azarov, the Chairman of the Ukrainian Cabinet
ров, Президент НАМН України, академік А.М. Сердюк, of Ministers, academician A.M. Serdiuk, President of the Ukrainміністр охорони здоров’я України О.В. Аніщенко, віце- ian NAMS, O.V. Anishchenko, Minister of Health of Ukraine,
президент НАМН України академік Ю.І. Кундієв, акаде- academician of the Ukrainian NAMS, Vice-President of the
мік НАН і НАМН України, професор Г.В. Книшов, дирек- Ukrainian NAMS Yu.I. Kundiev, academician G.V. Knyshov —
тор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірур- director of the State Institution «M.M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery» NAMS of Ukraine.
гії імені М.М. Амосова» НАМН України.
The participants of the XIIth National Cardiological Congress
З вітаннями учасникам ХІІ Національного конгресу
кардіологів також виступили представники Верховної were welcomed by the representatives of the Supreme Council
Ради України, НАН України, офіційні особи зарубіжних of Ukraine, the Ukrainian NAMS, officials from foreign counкраїн, медичних і наукових закладів України, громад- tries, medical and scientific institutions of Ukrainian and public organizations.
ських організацій.
The plenary lecture «Cardiology in Ukraine: Past, Present
З пленарною доповіддю «Кардіологія в Україні: минуле, сучасність та погляд в майбутнє» виступив ака- and Sight in Future» was delivered by academician of Ukrainian NAMS, professor V.M. Kovaдемік НАМН України, проlenko, President of the Ukrainфесор В.М. Коваленко, преian Association of Cardiology.
зидент Асоціації кардіологів
During the work of the ConУкраїни.
gress
there was held the joint
Під час Конгресу відбулася
session
of the Ukrainian Associспільна сесія Асоціації кардіо
ation
of
Cardiology and the Euлогів України та Європейropean Society of Cardiology,
ського товариства кардіолоin which was participated acadгів, у роботі якої взяли участь
emician of the Ukrainian NAMS
академік НАМН України,
professor V.M. Kovalenko, proпрофесор В.М. Коваленко,
fessor O.M. Parkhomenko, proпрофесор О.М. Пархоменко,
fessor P. Vardas (Greece), proпрофесор П. Вардас (Греція),
fessor A. Hagege (France),
професор А. Ажеж (Франція), Квіти до могили академіка М.Д. Стражеска
professor S. Erol (Turkey), proпрофесор С. Ерол (Туреччи- Flowers to the academician M.D. Strazhesko grave
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на), професор М. Кенfessor M. Kenda (Slovenia),
да (Словенія), членcorresponding member
кореспондент РАМН
of RAMS E.V. Shliakhto (RusЄ.В. Шляхто (Росія), проsia), professor J.P. Bassand
фесор Ж.П. Бассан (Фран(France), profess or J. Kau
ція), професор Дж. Каутtzner (Czech Republic), proцнер (Чехія),професор А. Ерfessor A. Erglis (Latvia).
гліс (Латвія).
In the framework of the
На Конгресі також проCongress were also conductйшли спільні засідання Асоed the joint meeting of the
ціації аритмологів України
Ukrainian Association of Arта Європейської асоціації серrhythmologists and the Euцевого ритму; Асоціації інтерropean Association of Heart
венційних кардіологів Укра- ХІІthНаціональний конгрес кардіологів України, Київ, 21–23 вересня 2011 р.
Rate, the Ukrainian AssociXII Ukrainian National Congress of Cardiology, Kyiv, 21–23 of September, 2011
їни та Європейської асоціation of Interventional Carації перкутантних втручань
diologists and the European
(ЕАРСІ); Асоціації кардіологів УкраAssociation of Percutaneous Interventions
їни та Міжнародного товариства
(EAP-Cl), the Ukrainian Association of Carздоров’я; відбувся ІV Україно-франdiology and the International Society for
цузький форум.
Health, the IVth Ukrainian-French forum.
У рамках Конгресу проведено роDuring the Congress were held the
бочі засідання Всеукраїнського гроworking sessions of Ukrainian pubмадського об’єднання «Проти гіlic association «Against Hypertension»,
пертензії», Українського товариста
the Ukrainian Society of Atherosclerosis,
з атеросклерозу, Української асоціаthe Ukrainian Association of Specialists
ції фахівців із серцевої недостатності.
in Heart Failure.
Під час Конгресу відбулося 17 плеDuring the Congress were also held
нарних і 6 наукових засідань, 6 кру17 plenary and 6 scientific sessions,
глих столів і 6 наукових дискусій,
6 round tables, 6 scientific debates,
5 науково-практичних симпозіумів,
5 scientific symposiums, 3 scientific and
3 науково-інформаційні засідання
informational sessions and educationта освітній семінар із невідкладної
al seminar on urgent Cardiology. There
кардіології. Заслухано та обговорено
were presented and discussed 148 oral
148 усних і 39 стендових доповідей;
and 39 poster presentations, the leading
провідними українськими та іноземUkrainian and foreign scientists delivними вченими прочитано 13 лекцій,
ered 13 lectures, were conducted 6 masпроведено 6 майстер-класів і тренінг Професор М.І. Лутай
ter-classes and GCP training «Research
Professor M.I. Lutai
за системою GCP «Дослідження в карin Cardiology».
діології».
Accordingly to the program of the ConУ рамках Конгресу пройшла Конgress was held the conference of young
ференція молодих вчених, провеscientists, a competition for the best reдено конкурс на кращу науково-
search work and as a continuation of the
дослідну роботу і, продовжуючи
tradition, the awarding of the Ukrainian
традицію, присуждено щорічну преAssociation of Cardiology annual prize
мію Асоціації кардіологів України
with the support of professor I. Hussak
за підтримки професора І. Гуссака
(USA) to three young researchers.
(США) молодим науковцям.
The General Assembly had heard the
На Генеральній асамблеї заслуreport of V.M. Kovalenko — President
of the Ukrainian Association of Cardiolхано звіт президента Асоціації карogy, academician of Ukrainian NAMS —
діологів України академіка НАМН
on the Association activity for the period
України В.М. Коваленка про робоof 2010–2011 years.
ту за період 2010–2011 рр.
The next XIIIth Ukrainian National ConЧерговий, ХІІІ Національний конgress of Cardiology took place in Kyiv on the
грес кардіологів України, відбувся
26–28th of September, 2012 and it was dedi26–28 вересня 2012 р. у Києві й був
cated to the achievements in the world and
присвячений передовим здобуткам
national Cardiology and to the problems
світової та вітчизняної кардіології,
of diseases associated with the cardiovasпроблемам супутніх із серцево-су- Професор О.І. Мітченко
cular pathology.
динними захворюваннями станів. Professor O.I. Mitchenko
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У роботі Конгресу взяли участь представники усіх областей України, а також вчені Білорусі, Данії, Іспанії, Канади, Латвії, Німеччини, Польщі, Чехії, Португалії, Росії, Франції та Швейцарії.
На урочистому відкритті Конгресу були присутні віце-прем’єр-міністр України, міністр охорони
здоров’я України, член-кореспондент НАМН України, професор Р.В. Богатирьова, президент НАМН України, академік, професор А.М. Сердюк, президент Асоціації кардіологів України, академік НАМН України, професор В.М. Коваленко.
На пленарній сесії «Національна стратегія боротьби з артеріальною гіпертезією в Україні» з доповідями
виступили Р.В. Богатирьова — «Профілактика серцево-
судинних захворювань і здоров’я нації» та В.М. Коваленко — «Коморбідність: відродження минулого
чи нова ера в кардіології?».
Під час Конгресу відбувся Об’єднаний пленум Європейського товариства кардіологів і Асоціації кардіо
логів України, у роботі якого взяли участь профе-

The Congress was attended by the representatives from
all the regions of Ukraine, scientists from Belarus, Denmark,
Spain, Canada, Latvia, Germany, Poland, Porchugal, Russia,
France and Switzerland.
In the opening ceremony of the Congress participated
Vice-Prime Minister of Ukraine, Ukrainian Minister of Health,
corresponding member of the Ukrainian NAMS, professor R.V. Bogatyriova, President of the Ukrainian NAMS, acade
mician of the Ukrainian NAMS, professor A.M. Serdiuk, President of the Ukrainian Association of Cardiology, academician
of the Ukrainian NAMS, professor V.M. Kovalenko.
At the plenary session devoted to the problem of National
Strategy for the struggle with arterial hypertension in Ukraine
the reports were delivered by R.V. Bogatyriova — «Prevention of cardiovascular disease and health of the nation»
and V.M. Kovalenko — «Comorbidity: revival of the past
or a new era in Cardiology?».
During the work of the Congress was held the united
Plenary Session of the European Cardiological Society and
the Ukrainian Association of Cardiology which was attend-

Відкриття ХІІІ Національного конгресу кардіологів України, Київ,
26–28 вересня 2012 р.

Член-кореспондент НАМН України О.М. Пархоменко, академік НАМН України
В.К. Гринь, академік Росії Є.І. Чазов, академік НАН та НАМН України
О.В. Коркушко

The opening of the XIIIth Ukrainian National Congress of Cardiology, Kyiv,
26–28 of September, 2012

Corresponding member of the Ukrainian AMS O.M. Parkhomenko, academician
of the Ukrainian NAMS V.K. Gryn, academician Ye.I. Chazov, academician
of the Ukrainian National Academy of Sciences and Ukrainian NAMS O.V. Korkushko

сор Ф. Пінто (Португалія), професор К. Тігісен (Данія),
професор Ж.П. Бассан (Франція), академік НАМН Укра- ed by professor F. Pinto (Portugal), professor K. Tigisen (Denїни, професор В.М. Коваленко, член-кореспондент mark), professor J.P. Bassand (France), academician of the
НАМН України, професор О.М. Пархоменко. Проведе- Ukrainian NAMS, professor V.M. Kovalenko and corresponding member of the Ukrainian NAMS, proно спільні засідання Асоціації інтерfessor O.M. Parkhomenko. Also were held
венційних кардіологів України з Євthe joint meeting of the Ukrainian Associропейською ініціативою « Стент для
ation of Interventional Cardiologists, the
життя» та Європейською асоціаціEuropean Initiative «Stent for Life» and
єю перкутантних втручань, Асоціації
the European Association of Percutaneаритмологів України з Європейською
ous Interventions, the Ukrainian Associасоціацією серцевого ритму; відбулиation of Arrhythmologists and the Euroся V Україно-французький форум і Каpean Association of Heart Rhythm as well
надсько-український симозіум.
as the Ukrainian-French Forum and the CaУ рамках Конгресу пройшли роnadian-Ukrainian symposium.
бочі засідання Всеукраїнського гроIn the framework of the Congress were
мадського об’єднання «Проти гіперheld the working sessions of the Ukrainiтензії», Української асоціації фахівців Учасники Конгресу: професор М.К. Фуркало
і академік НАМН України О.В. Коркушко
an public Association «Against Hypertenіз серцевої недостатності та УкраїнThe members of the Congress: professor M.K. Furkalo
sion», the Ukrainian Association of Speського товариства з атеросклерозу. and academician of the Ukrainian NAMS
O.V. Korkushko
cialists on Heart Failure and the Ukrainian
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На 19 пленарних і 6 секційних засіданнях заSociety of Atheroscleслухано та обговорено 248 усних та 32 стендові
rosis.
доповіді за актуальними проблемами кардіолоAt the 19 plenaгії. Крім того, проведено 5 круглих столів та 6 наry and 6 sectional
укових дискусій, 6 науково-практичних симпозіуsessions were preмів, інтерактивну сесію «Атеросклероз. Місце комsented and discussed
бінованої терапії».
248 oral and 32 postПровідними вітчизняними та іноземними вчениer presentations, deми Д.Д. Зербіно (Україна), Х. Абріель (Швейцарія),
voted to the actuО.В. Заклязьмінська (Росія), Г.П. Арутюнов (Росія),
al problems of CarВ.А. Кузнецов (Росія) та іншими прочитано 11 лекцій.
diology. Also were
Проведено 5 майстер-класів, серед них — «Клінічні доconducted 5 round
слідження в кардіології», а також відбулися конференtables and 6 scienція та конкурс наукових робіт молодих вчених.
tific debates, 6 sciУ рамках Конentific symposiums,
гресу проведено
the interactive sesнараду «Основні
sion «Atheroscleroнапрямки подальsis: the place of comшого удосконаbine therapy».
Академік НАМН України В.М. Коваленко,
лення розвитку
The promiпрезидент Асоціації кардіологів України
к а р д і ол о г і ч н о ї
n e n t n at i v e a n d
Academician of the Ukrainian NAMS V.M. Kovalenko,
служби в Українi»,
foreign cardioloPresident of the Ukrainian Association of Cardiology
у якій взяли участь
gists D.D. Zerbino,
віце-прем’єрO.I. Zharinov, Y.D. Ivanov, H. Abriel (Switzerland), E.V. Zakміністр України —
liazminska (Russia), G.P. Arutiunov (Russia), V.A. Kuznetsміністр охорони
ov (Russia) delivered 11 lectures; were conducted 5 masterздоров’я України,
classes, among them — «Clinical research in Cardiology» and
член-кореспондент
were held the conference and the competition of the young
НАМН України,
scientists works.
професор Р.В. БоDuring the Congress was held a meeting «Main directions
гатирьова, презиfor further perfection of the cardiac service in Ukraine», which
дент НАМН Украwas attended by Vice-Prime Minister of Ukraine — Ukrainian
їни,
акадеMinister of Health, corresponding member of the Ukrainian
мік А.М. Сердюк, Академік НАМН України Г.В. Дзяк
NAMS professor R.V. Bogatyriova, President of the Ukrainiп р е з и д е н т А с о - Academician of the Ukrainian NAMS G.V. Dziak
an NAMS academician A.M. Serdiuk, President of the Ukrainціації кардіолоian Association of Cardiology academician of the Ukrainian
гів України, академік НАМН УкраїNAMS, professor V.M. Kovalenko, aca
ни В.М. Коваленко, академік НАН
demician G.V. Knyshov, the chief cardio
і НАМН України Г.В. Книшов, голоlogist of the Ukrainian Ministry of Health
вний кардіолог МОЗ України, проprofessor Y.M. Cirenko, prominent Ukrainiфесор Ю.М. Сіренко, провідні вчені-
an scientists-cardiologists, the main cardio
кардіологи України, головні кардіо
logists and internists of different regions
логи і терапевти областей України.
of Ukraine.
На Конгресі обговорено і затверAt the Congress were discussed and
джено проект міждисциплінарних реapproved the draft recommendations
комендацій з дефініції інфаркту міоon the myocardial infarction interdiscipliкарда, діагностики і лікування хворих
nary definition, the diagnosis and treatіз гострим коронарним синдромом
ment of patients with acute coronary
з елевацією та без елевації сегмента
syndrome with and without elevation
ST, периферичним атеросклерозом,
ST segment, peripheral atherosclerosis,
гострою та хронічною серцевою недоacute and chronic heart failure, on cardiстатністю, лікуванням вагітних із поруac arrhythmia in pregnant women, on the
echocardiographic assessment of left venшеннями серцевого ритму, ехокардіо
tricle structure and function.
графічної оцінки лівого шлуночка.
At the General Assembly, which was
Під час Конгресу пройшла Генеральна асамблея, на якій заслухано Член-кореспондент НАМН України К.М. Амосова held during the work of the Congress,
was presented the report of V.M. Kovalenзвіт президента Асоціації кардіоло- Corresponding member of the Ukrainian NAMS
K.M. Amosova
ko, President of the Ukrainian Association
гів України, академіка НАМН Україof Cardiology, academician of the Ukrainian
ни В.М. Коваленка про роботу Асоці-
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ації за період 2008–2012 рр., та згідно зі Статутом відбулися перевибори Ради Асоціації
карологів України. До Ради обрано 29 членів.
Президентом Асоціації кардіологів Україн и обрано академіка НАМН України В.М. Коваленка;
віце-президентами — академіка НАМН України Г.В. Дзяка, члена-кореспондента НАМН України К.М. Амосову, члена-кореспондента НАМН України О.М. Пархоменка, професора М.І. Лутая; генеральним секретарем — професора О.Г. Несукай.
Наступний, ХІV Національний конгрес кардіологів України, присвячений 50-річчю створення Асоціації кардіологів України, відбудеться у місті Києві 18–
20 вересня 2013 р.
За 50 років, які
минули з листопада 1963-го, року
створення Республіканського наукового товариства кардіол огів
УРСР, до сьогодення, Асоціація кардіологів України
пройшла непростий шлях становлення та розвитку.
За цей період у всіх
обласних центрах,
а також містах Києві та Севастополі
створено наукові
товариства кардіологів або кардіо- Професор М.І. Лутай
логічні секції при Professor M.I. Lutai
обласних товариствах терапевтів.
У вересні 1993 р.
Асоціацію кардіологів України прийняли у члени Європейського товариства кардіологів.
Регулярно проводилися науковопрактичні конференції (1963–1977);
з’їзди (1978–1993),
а з 1997 р. — націо
нальні конгреси
кардіологів України. Програми цих
форумів висвітлювали найбільш актуальні питання
серцево-судинної
патології: хроніч- Професор О.Г. Несукай — генеральний секретар
ну ішемічну хворо- Асоціації кардіологів України
E.G. Nesukay — General Secretary
бу серця та гострий Professor
of the Ukrainian Association of Cardiology

NAMS on the activity of the Association
for the period from
2008 to 2012 years
and, according to the
Statute were held
the re-elections
of the Ukrainian Association of Cardiology Governing Body.
To the Council of the
Association were
elected 29 members,
academician of the
U k ra i n i a n N A M S
professor V.M. Kovalenko was elected
as President of the
Ukrainian AssociaЧлен-кореспондент НАМН України
tion of Cardiology,
О.М. Пархоменко
academician of the
Corresponding member of the Ukrainian NAMS
Ukrainian NAMS,
O.M. Parkhomenko
professor G.V. Dziak, corresponding member of the Ukrainian NAMS, professor K.M. Amosova, corresponding member of the Ukrainian
NAMS, professor O.M. Parkhomenko, professor M.I. Lutai were
elected as Vice-Presidents, professor E.G. Nesukay — as the
General Secretary.
At the General Assembly was stated that the next, XIVth National Ukrainian Congress of Cardiology, devoted to the 50th anniversary of the creation of the Ukrainian Association of Cardiology, would be held in Kyiv on the 18–20th of September, 2013.
During 50 years have passed since November 1963, the date
of the establishment of the USSR National Scientific Cardiological Society. From those days till now the Ukrainian Association
of Cardiology passed the difficult way of its formation and development. During this period in all regional centres and cities
of Kyiv and Sevastopol were established the scientific Cardiological Societies or Cardiologic Sections in the structure of regional Therapeutic Associations.
In September 1993, the Ukrainian Association of Cardiology
was admitted to the members of the European Cardiological
Society. Regularly there were conducted the scientific — practical conferences (1963–1977 years), meetings (1978–1993 years),
and since 1997 — the Ukrainian National Congresses of Cardio
logy. The programs of these forums covered the most actual
problems of cardiovascular pathology: chronic ischemic heart
disease and acute coronary syndrome, arrhythmias, arterial hypertension and related to it cardiovascular risk factors, heart
failure and myocardial diseases, cerebral and other related diseases, modern strategies and recommends on the pharmacological treatment, interventional and surgical techniques for
the treatment of cardiovascular diseases, basic research, epidemiological, medicinal and social aspects of Cardiology, clinical
pharmacology and rational drug therapy in Cardiology, problems of Cardiological service.
In accordance to the unified structure of the European
Cardiological Society on the basis of the working groups were
created and are successfully functioning the all-Ukrainian
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коронарний синдром; порушенpublic organizaня ритму серця; артеріальну гіперtion «The Associaтензію і пов’язані з нею чинники
tion on Emergenсерцево-судинного ризику; серцеcy Cardiology»
ву недостатність і некоронарогенні
(President — corхвороби серця; церебральні та інші
responding memсупутні хвороби; сучасні стратегії та рекоber of Ukrainian
мендації медикаментозного лікування;
N A M S , p ro fe s інтервенційні технології та хірургічні меsor O.M. Parkтоди при захворюваннях серцево-судинhomenko), allної системи; фундаментальні дослідженUkrainian pubня і епідеміологічні та медико-соціальні Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної lic organization
аспекти кардіології; клінічну фармаколо- гіпертензії в України», Трускавець, 29–31 травня 2013 р.
«The Association
гію і раціональну фармакотерапію в кар- Scientific Practical Conference «Medical and social problems of arterial hyperten- o f t h e U k ra i n sion in Ukraine», Truskavets, 29–31 of May, 2013
діології; проблеми кардіологічної служби.
ian Arrhyth
На базі робочих груп, відповідно до уніmologists»
фікації структури Європейського товари(Chairmen — proства кардіологів, створено та плідно праfessor O.S. Sychov
цюють Всеукраїнська громадська органіand profesзація «Асоціація з невідкладної кардіології
sor O.S. Stychyn(президент — член-кореспондент НАМН
skyi), all-UkrainУкраїни, професор О.М. Пархоменко);
ian public orВсеукраїнська громадська організація
ganization «The
«Асоціація аритмологів України» (співUkrainian Assoголови — професор О.С. Сичов і профеciation of Heart
сор О.С. Стичинський); Всеукраїнська гроFailure» (Presiмадська організація «Українська асоціація
dent — profesфахівців з серцевої недостатності» (презиsor L.G. Voronkдент — професор Л.Г. Воронков); Всеукраov), all-Ukrainian
їнска громадська організація «Асоціація інтервенційних public organization «The Ukrainian Association of Intervenкардіологів України» (голова — член-кореспондент НАМН tional Cardiologists» (Chairman — corresponding member
України, професор Ю.М. Соколов); Всеукраїнське громад- of the Ukrainian NAMS, professor Yu.M. Sokolov), all-Ukrainське об’єднання «Проти гіпертензії» (керівник — профе- ian public association «Against Hypertension» (Chairman —
сор Ю.М. Сіренко).
professor Yu.M. Sirenko).
Під патронатом Асоціації кардіологів України видаUnder the auspice of the Ukrainian Association of Cardiються фахові журнали: «Український кардіологічний жур- ology are issued professional journals «Ukrainian Cardiolo
нал» (з 1994 р., головний редактор — професор В.О. Шума- gical Journal» (from 1994, Chief Editor — professor V.O. Shuков); «Артеріальна гіпертензія» (з 2007 р., головний редак- makov), «Hypertension» (from 2007, Chief Editor — professor
тор — професор Ю.М. Сіренко); «Серцева недостатність» Yu.M. Sirenko), «Heart Failure» (from 2009, Chief Editor —
(з 2009 р., головний редактор — професор Л.Г. Воронков); professor L.G. Voronkov), «Arrhythmology» (from 2012, Chief
«Аритмологія» (з 2012 р., головний редактор — профе- Editor — professor O.S. Sychov), guidelines, materials of conсор О.С. Сичов); методичні рекомендації, матеріали кон- ferences and congresses.
ференцій та конгресів.

Стенд Асоціації кардіологів України на Європейському конгресі кардіологів
The stand of the Ukrainian Association of Cardiology at the European Cardiological
Congress
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Молоді вчені України на Європейському конгресі кардіологів
Junior scientists of Ukraine at the European Cardiological Congress

Важливим напрямком діяльності Асоціації
One of the most important directions of the Ukrainiкардіологів України стало запровадження Укра- an Association of Cardiology activity was the introduction
їнської кардіологічної школи імені М.Д. Стражес- of the M.D. Strazhesko Ukrainian Heart School, which aims
ка, яка ставить за мету реалізацію освітньої про- were the organization of the educational program for pracграми для лікарів-кардіологів і втілення наукових tice cardiologists and the implementation of the research inрозробок у систему пракvestigations results into the
тичної охорони здоров’я. Так,
system of practical health
у різних регіонах України, почиcare. Since 2006 the sciнаючи з 2006 р., 4 рази на рік проentific practical conferходять науково-практичні конфеences (schools) on the imренції (школи), присвячені важлиportant problems of carвим проблемам серцево-судинної
diovascular pathology are
патології. На школах відомими
carried out in different reвченими-кардіологами читаютьgions of Ukraine four times
ся лекції; проводяться майстерa year. At these schools the
класи; видаються матеріали, які
famous scientists, cardio
друкуються у вигляді монографій
logists, lecturers conduct
та розповсюджуються під час конmaster-classes, and difференцій.
ferent scientific publicaРозширюються міжнародtions such as theses, monні контакти та успішно роз- Член-кореспондент НАМН України К.М. Амосова і академік НАМН України ographs and guidelines are
В.М. Коваленко. Наукова підсумкова сесія, присвячена пам’яті академіка
вивається співпраця Асоціа- М.Д. Стражеска, Київ, 5–6 березня 2013 р.
spread among the auditory
ції кардіологів України з Єв- Corresponding member of the Ukrainian NAMS K.M. Amosova and academician during these conferences.
the Ukrainian NAMS V.M. Kovalenko. Scientific Summary Session, dedicated
ропейським і Американським of
International contacts
to the memory of academician M.D. Strazhesko, Kyiv, 5–6 of March, 2013
кардіологічними товариствами;
of the Ukrainian AssociaЄвропейською асоціацією серtion of Cardiology are widцевого ритму; Російською асоціening successfully, is develацією аритмологів та електрофіoping the cooperation with
зіологів; Європейським товариthe European and Amerством інтервенційної кардіології;
ican Cardiological SocieМіжнародним товариством з неties, the European Associaінвазивної електрокардіології;
tion of Cardiac Rhythm, the
Міжнародним товариством з боRussian Association of Arротьби з артеріальною гіпертенrhythmology and Electroзією; Американським коледжом
physiology, the European
кардіологів і Американською
Society of Int erventional
асоціацією серця; Міжнародним
Cardiology, International
товариством ангіологів та іншиSociety of Noninvasive Elecми, членами яких є українські
trocardiology, International
кардіологи.
Society Against Arterial Hypertension et al.
Кардіологи України постійно беруть участь у всесвітThe cardiologists of Ukraine regularly take part in the
ніх, європейських і національних кардіологічних фору- World, European and National cardiac forums, are trained
мах; проходять стажування у відомих кардіологічних клі- in the world-known cardiological clinics in Europe and the USA.
ніках Європи та США.
Ukrainian scientists are involved in some international
Українські вчені беруть участь у міжнародних багато- multi — center studies and research projects, including SINDI
центрових дослідженнях та наукових проектах, зокрема (Moderator of Ukraine — professor I.P. Smyrnova), research
SINDI (модератор від України — професор І.П. Смирно- grants «Genetic studies on the Channels Pathology» (Head
ва), наукових грантах («Генетичні дослідження при кана- of Ukraine — professor O.S. Sychov) «Alliance in the study
лопатіях» (керівник від України — професор О.С. Сичов), of biomarkers for the diagnosis of heart disease in different
«Альянс по дослідженню біомаркерів для діагностики за- age groups of European population» (Heads: correspondхворювань серця у різних вікових групах європейської ing member of the Ukrainian NAMS, professor O.M. Parkпопуляції» (керівники: член-кореспондент НАМН Укра- homenko, candidate of medical sciences S.M. Kozhuhov,
їни, професор О.М. Пархоменко, кандидати медичних Y.M. Lutai). Young scientists systematically receive grants
наук С.М. Кожухов, Я.М. Лутай). Молоді науковці система- for including of the scientific reports in international foтично отримують гранти для включення наукових допові- rums. At the European Cardiological Congress functions
дей на міжнародних форумах. На європейських конгресах on a permanent basis the stand of the Ukrainian Associaкардіологів постійно діє стенд Асоціації кардіологів Укра- tion of Cardiology, on which works a group of young scienїни, на якому працює група молодих вчених під керівниц tists headed by senior researcher S.N. Kozhukhov and proтвом старшого наукового співробітника С.Н. Кожухова. fessor O.M. Parkhomenko.
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Серцево-судинні захворювання — одна з найважливіших медико-біологічних та соціальних проблем України. Вони посідають перше місце у структурі хвороб, зумовлюють майже ⅔ усіх випадків смерті
та ⅓ — причин інвалідності. Серцево-судинні захворювання та їх ускладнення впливають на якість і тривалість
життя населення, на показники втрат життєвого потенціалу країни.
Завдання, які
стоять перед кардіологічною спільнотою взагалі та Асоціацією кардіологів
України зокрема,
полягають у тому
щоб, використовуючи міжнародний досвід, власні
наукові розробки
та удосконалюючи
первинну і вторинну профілактику,
знизити загальну
смертність і смертність у працездатному віці, збільшити тривалість житАкадемік НАМН України Г.В. Книшов
тя, покращити його
Academician of the Ukrainian NAMS G.V. Knyshov
якість.
Асоціація кардіологів України разом із науковими
та практичними закладами охорони здоров’я продовжує
працювати над вирішенням цих проблем в Україні, втілює
новітні розробки та методики діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань.
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Cardiovascular diseases are one of the most important
biomedical and social problems in Ukraine. They occupy
the first place in the structure of diseases and is the cause
almost two-thirds of all deaths and one third — as the
cause of disability. Cardiovascular diseases and their complications affect the quality and duration of life and determine the loss of life potential.
The main task
of the Cardiological community
in general and the
Ukrainian Association of Cardiology
lies in the lowering
of the death rate
i n wo r k i n g a g e ,
in increasing the
life expectancy, improving the quality
of life by using international experience, the results
of own research
development and
improving of the
primary and secАкадемік НАМН України О.В. Коркушко
ondary diseases
Academician of the Ukrainian NAMS O.V. Korkushko
prevention.
Ukrainian Association of Cardiology together with the scientific and practical institutions of the health service continue to work for
the solving of theses problems in Ukraine.

