Серцева недостатність та коморбідні стани: мульдисциплінарна проблема
Вельмишановний (на)_______________________________________!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VIII Науково-практичної конференції
Української асоціації фахівців із серцевої недостатності,
яка відбудеться у м. Києві 19 квітня 2018 року

Основні
питання

• Серцева недостатність у 2017 р.: нові наукові дані
• Сучасні методи візуалізації серця
• Реалізація стандартів фармакотерапії ХСН у реальній
практиці: клінічні сценарії
• Кардіохірургічні та катетерно-абляційні методи при СН
• Конкурс молодих вчених

Місце
проведення

Конференц-хол «ДЕПО»
м. Київ, вул. Антоновича, 52
www.depo.kiev.ua

Проїзд

Станція метро «Олімпійська»

Реєстрація

19 квітня – з 8.30 до 15.00
Усі зареєстровані учасники отримають сертифікати
затвердженого зразка

Інформація
для
доповідачів

Оргкомітет

Усі зали оснащені мультимедійними проекторами і
ноутбуками. На комп'ютерах встановлені операційна
система Windows 7, MS Power Point 2010. Доповідачам
необхідно не пізніше ніж за 30 хвилин до початку засідання
надати свої носії інформації (флеш-карти, CD, DVD-диски)
відповідальному
з технічного супроводу в залі
03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.
Стражеска» НАМН України
Телефон для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22
Факс: (044) 249-70-03, 275-42-09
E-mail: orgmetod2017@gmail.com

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Почесний голова: президент Асоціації кардіологів України,
віце-президент НАМН України, академік В.М. Коваленко
Голова: президент Української асоціації фахівців із серцевої
недостатності професор Л.Г. Воронков
Члени оргкомітету: Л.Л. Вавілова, М.М. Долженко, О.С. Сичов, Н.А. Ткач
Генеральний партнер
ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС Україна»
SERVIER
(Франція)

Головні партнери
BAYER
(Німеччина)

ТОВ «KРKA
Україна»

Партнери
TAKEDA
(Японія)
БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ
(Україна)

WÖRWAG PHARMA
(Німеччина)

КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД (Україна)
ALVOGEN
(США)

Під час проведення конференції будуть працювати виставки
лікарських препаратів і медичних приладів провідних компаній:
ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС Україна», SERVIER (Франція), BAYER (Німеччина), ТОВ
«KРKA Україна», TAKEDA (Японія), WÖRWAG PHARMA (Німеччина), Київський
Вітамінний Завод (Україна), Борщагівський ХФЗ (Україна), ALVOGEN (Україна),
ТОВ «Сона-фарм» (Україна)
Інформаційні партнери:
Журнал «Серцева Недостатність та коморбідні стани», «Український
Кардіологічний Журнал», ООО «Medica Press», ТОВ «Український медичний
вісник», ТОВ «МОРІОН», Медицинская газета «Здоровье Украины 21 век»,
Видавничий дім «Заславський», Видавництво «Медкнига», ООО «Медиленд
Агенство эффективных коммуникаций», Видавничий дім «Здоров’я України,
Медичні журнали», електронний науково-практичний журнал про кардіологію
www.webcardio.org, український кардiологiчний портал www.ukrcardio.org,
www.strazhesko.org.ua
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:
Сучасні діагностично-лікувальні
підходи при ХСН та питання їх
практичної реалізації
Модератори: академік НАМН України
В.М. Коваленко, проф. Л.Г. Воронков,
проф. О.Є. Бєрєзін
Лекція: Біомаркери при гострій та
хронічній СН: куди йдемо?
О.Є. Бєрєзін (Запоріжжя)

Конференц-зал «Фіолет»
(великий зал)
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1300-1340 Перерва

1240-1300

1220-1240

1150-1220

1110-1150

супутньою артеріальною гіпертензією
Ю.М. Сіренко (Київ)
Інтерактивний клінічний семінар
Л.Г. Воронков (Київ), О.М. Пархоменко
(Київ)
Серцева недостатність та дисфункція
нирок
Л.Г. Воронков (Київ)
Комбінована діуретична терапія
у подоланні рефрактерного
набрякового синдрому при серцевій
недостатності: результати пілотного
дослідження ОКСАМИТ
Н.А. Ткач, від імені колективу
дослідників (Київ)
Сучасна роль нітратів у пацієнтів з ІХС
та зниженою фракцією викиду лівого
шлуночка
Г.Ф. Лисенко (Київ)

1050-1110 Особливості лікування ХСН із

1030-1050

коронарогенній та некоронарогенній
ХСН: стан питання
Д.В. Рябенко (Київ)
Пацієнт з ХСН та зниженою фракцією
лівого шлуночка: клінічний сценарій
І.І. Князькова (Харків)

Модератори:
проф. С.В. Федьків (Київ),
ст.н.с. О.М. Романова (Київ)
Майстер-клас: Діагностичні можливості візуалізації
серця за допомогою магнітно-резонансного
дослідження
С.В. Федьків (Київ)
Фібриляція передсердь та серцева недостатність – що
первинне? Що робити у першу чергу з таким хворим?
О.М. Романова (Київ)

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ:
Діагностика та лікування хворих з ХСН та її
ускладненнями

1. Прогностична роль SТ2 та генетичного поліморфізму
ангіотензиногену в пацієнтів із СН зі збереженою
фракцією викиду ЛШ та цукровим діабетом 2-го типу
Е.А. Меденцева (Харків) – 10 хв.
2. Динаміка показників якості життя, структурнофункціонального стану серця та толерантності до
фізичного навантаження в пацієнтів з міокардитом та
зниженою фракцією викиду лівого шлуночка протягом
12 місяців спостереження
Р.М. Кириченко (Київ) – 10 хв.
3. Клінічні випадки патології аорти та аортального
клапана при вагітності
В.І. Кравченко, Ю.М. Тарасенко, А.О. Огородник (Київ)
– 10 хв.
4. Ефективність контролю частоти серцевих скорочень
при постійній формі фібриляції передсердь
неклапанної етіології та супутній СН
П.Б. Романюк (Київ) – 10 хв.
5. Кардіоваскулярні біомаркери як предиктори
клінічних наслідків при поліхіміотерапії
Б.Б. Самура (Запоріжжя) – 10 хв.
6. Вплив шкідливих екологічних чинників на серцевосудинну захворюваність
І.А. Соколовська (Запоріжжя) – 10 хв.
7. Ефективність та безпека періопераційного
застосування статинів при проведенні
аортокоронарного шунтування
І.В. (Шклянка Київ) – 10 хв.

Журі: проф. О.Е. Бєрєзін, проф. І.Е. Малиновська, д.м.н.
Д.В. Рябенко

1100-1300 Конкурс молодих вчених

1030-1100

930-1030

930-1100

Конференц-зал «Бібліотека»
(малий зал)

Відкриття конференції
Вступне слово:
Президент Асоціації кардіологів України академік НАМН України професор В.М. Коваленко
Президент Української асоціації фахівців із серцевої недостатності професор Л.Г. Воронков

Конференц-зал «Фіолет» (великий зал)

1000-1030 Лекція: Бета-адреноблокатори при

930-1000

930-1300
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1245-1330 СТЕНДОВА СЕСІЯ
ХОЛ
Модератори: проф. І.І. Князькова, к.м.н. Н.А. Ткач
Порівняльна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю
залежно від наявності залізодефіциту – В.В. Горбачова (Київ)
Порівняльна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю
залежно від стану ниркової функції – Г.Є. Дудник (Київ)
Динаміка стану когнітивної функції, якості життя та ендотелій-залежної
вазодилататорної відповіді в пацієнтів з ХСН зі зниженою фракцією викиду
лівого шлуночка на тлі прийому фіксованої лікарської комбінації мельдонію та
гамма-бутиробетаїну – А.С. Солонович, Г.Є. Дудник, Л.Г. Воронков (Київ)
Міжпоколінні відмінності розповсюдженості та прогностичної значущості
основних факторів кардіоваскулярного ризику – І.С. Шаповаленко,
В.Ю. Жарінова (Київ)

Конференц-зал «Фіолет» (великий зал)
1340-1600 ДРУГА НАУКОВО ПРАКТИЧНА СЕСІЯ:

1340-1400

1400-1420

1420-1500
1500-1520

1520-1540
1540-1600
1600-1620

1620

Окремі категорії пацієнтів з ХСН: клінічна оцінка та особливості
ведення
Президія: проф. Л.Г. Воронков, проф. М.М. Долженко,
проф. О.С. Сичов
Психосоматичні стани у хворих на ХСН (за даними EUROASPIRE V
в Україні)
М.М. Долженко (Київ)
В яких випадках обґрунтована «боротьба» за синусовий ритм при
ХСН?
О.С. Сичов (Київ)
Круглий стіл: Актуальні питання антикоагулянтної терапії при ФП
Учасники: О.С. Сичов (Київ), О.І. Іркін (Київ)
Венозні тромбоемболічні ускладнення в пацієнтів з ХСН:
попередження та лікування
Я.М. Лутай (Київ)
Гіпертрофічна кардіоміопатія як фактор ризику раптової смерті
К.В. Руденко (Київ)
Диференційовані підходи до лікування перипартальної кардіоміопатії
В.В. Шаповалова, К.В. Руденко (Київ)
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із
серцевою недостатністю на тлі тяжкої кардіальної патології
А.Ю. Лиманська, С.О. Дубров, А.О. Огородник, Л.П. Бутенко (Київ)
Прийняття резолюції, нагородження переможців конкурсу молодих
вчених. Закриття конференції.
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Генеральний партнер

Головні партнери

Партнери

