Почесний
голова:

СЕРЕДА, 24 ЖОВТНЯ

Віце-президент НАМН України, президент ГО «Всеукраїнська
Асоціація кардіологів України», директор ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України,
академік НАМН України, д.м.н., професор В.М. КОВАЛЕНКО

11.00 Відкриття конференції
Модератори
конференції:

Президент ГО «Всеукраїнська Асоціація аритмологів України»,
завідувач відділу аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України,
д.м.н., професор О.С. СИЧОВ
Головний кардіолог ДОЗ Херсонської області О.В. Москаленко

Вельмишановний(а)________________________________________!
Запрошуємо Вас взяти участь в освітній науково-практичній конференції «День
аритмології на Херсонщині» для лікарів за спеціальностями «загальна практика –
сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія», яка буде проведена у форматі майстер-класу і включатиме в себе лекції провідних спеціалістів з питань
клінічної аритмології, обговорені питання діагностики, лікування та попередження
ускладнень фібриляції та тріпотіння передсердь з урахуванням Національної настанови, останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2016-2018) та рішень
Ради експертів Асоціації кардіологів України та Асоціації аритмологів України (2017).
Програма цього року спрямована насамперед на освіту лікарів загальної практики,
сімейних лікарів. Вона стосується імплементації новітніх досягнень і можливостей у
лікуванні серцево-судинних та споріднених з ними захворювань, зокрема аритмій серця.
Конференція проводиться за ініціативою ГО «Всеукраїнська Асоціація аритмологів
України» та Робочої групи з порушень ритму серця ГО «Всеукраїнська Асоціація кардіологів України», ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»
НАМН України, КЗ Херсонської обласної ради «Обласний кардіологічний диспансер»,
КЗ «Херсонська міська лікарня ім. Є.Є. Карабелеша», Департаменту охорони здоров’я
Херсонської обласної державної адміністрації.
Після завершення конференції всі зареєстровані учасники отримають сертифікати
затвердженого зразка.
Конференція відбудеться 24 жовтня 2018 року о 11.00
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 22/1
Конференц-зал КЗ «Херсонська міська лікарня ім. Є.Є. Карабелеша»
Реєстрація учасників з 10.30 у фойє
Телефони для довідок: (044) 249-70-03, 249-70-43, 249-70-08
Факс: (044) 249-70-03, 249-42-09, 249-70-08
Секретаріат конференції: канд. біол. наук Л.Л. Вавілова
Генеральний партнер: BAYER (Німеччина)
Офіційні партнери: БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМФАРМЗАВОД (Україна), ДАРНИЦЯ
(Україна), КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД (Україна), ФАРКОС (Україна),
ЮРІЯ-ФАРМ (Україна), BERLIN-CHEMIE (Німеччина), MEDОCHEMIE (Кіпр),
OLFA (Україна), PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехія), SANDOZ (Швейцарія)

11.10 – 13.10
Президія: професор Сичов Олег Сергійович,
головний лікар КЗ Херсонської обласної ради «Обласний кардіологічний
диспансер» Мазуряк Олег Петрович,
головний лікар КЗ «Херсонська міська лікарня ім. Є.Є. Карабелеша»
Малицька Алла Павлівна,
головний терапевт ДОЗ Херсонської області Климюк Людмила Петрівна,
головний кардіолог ДОЗ Херсонської області Москаленко Олег Вікторович

1. Антиаритмічна та антитромботична терапія фібриляції передсердь
професор Сичов Олег Сергійович (Київ) – 30 хв.
2. Аритмологічний пацієнт із супутньою патологією
професор Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) – 20 хв.
3. Неантиаритмічні препарати з антиаритмічними властивостями
професор Сичов Олег Сергійович (Київ) – 30 хв.
4. Розбір клінічного випадку: багаторічне спостереження за пацієнтом
з фібриляцією передсердь
д-р мед. наук Іркін Олег Ігорович,
канд. мед. наук Романова Олена Миколаївна (Київ) – 40 хв.
13.10 – 13.30 Відповіді на запитання
Вручення сертифікатів

/8$0.7

/8$0.7



