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29 ТРАВНЯ
Об’єднана сесія Громадського об’єднання «Всеукраїнська антигіпертензивна
асоціація» та Міжнародного товариства судинного здоров’я
«Правильне вимірювання артеріального тиску та досягнення контролю
артеріального тиску в клінічній практиці – основні задачі»
29th MAY
Joint Session Ukrainian Antihypertensive Society
and International Society of Vascular Health
«Achieving reliable Blood pressure Measurement & Control in clinical Practice –
meet the Challenges»
Модератори: Ю.М. Сіренко (Україна), Р. Асмар (Франція)
Chairpersons: Yuriy Sirenko (UA), R. Asmar (FR)
ДЕНЬ 1. 29 ТРАВНЯ
DAY 1. 29 MAY
9:20-09:30
9:30-10:40

10:40-10:55

ЗАЛ Hall А, E, F
Привітання президента Асоціації кардіологів України
академіка В.М. Коваленка
М. Райзер (Польща). Лекція: Вимірювання артеріального тиску
в 21 сторіччі – технічні аспекти – 20 хв
Відповіді на запитання – 5 хв
M. Rajzer (PL). Lecture: Office Blood pressure measurements in the 21st
Century – Technical Aspects – 20 min
Answers to questions – 5 min
Р. Асмар (Франція). Лекція: Офісне вимірювання артеріального тиску:
в присутності або без присутності медичного персоналу? – 20 хв
Відповіді на запитання – 5 хв
R. Asmar (Fr). Lecture: Office Blood Pressure Measurements: attended or
unattended? – 20 min
Answers to questions – 5 min
Ю. Сіренко (Україна). Лекція: Амбулаторне моніторування артеріального тиску та його показники – 20 хв
Yu. Sirenko (UA). Lecture: Ambulatory Blood Pressure monitoring & its
patterns – 20 min

Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

10:55-12:00

ЗАЛ Hall А, E, F
Ж. Топучан (Франція). Лекція: Домашнє самомоніторування та телемоніторинг – 20 хв
J. Topouchian (FR). Lecture: Home Blood Pressure & Telemonitoring –
20 min
В. Премужич (Хорватія). Лекція: Жорсткість артерій – незалежний
фактор ризику хронічного захворювання нирок та кінцевої стадії ниркової недостатності – 20 хв
Відповіді на запитання – 5 хв
V. Premužić (HR). Lecture: Arterial stiffness – an independent cardiovascular risk factor in CKD and ESRD patients – 20 min
Answers to questions – 5 min
О. Торбас (Україна). Лекція: Центральний артеріальний тиск – клінічні аспекти – 20 хв
O. Torbas (UA). Lecture: Central Blood Pressure – Clinical applications –
20 min

Кава перерва / Coffee break
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Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

День 1. 29 травня. Сателітні симпозіуми

День 1. 29 травня. Сателітні симпозіуми

Day 1. 29 May. Satellite symposiums

Day 1. 29 May. Satellite symposiums

Зал (Hall) «А»

Зал (Hall) «E, F»

12:0013:00

«Додаткові можливості в зни- 12:00- «Артеріальна гіпертензія та cуженні серцево-судинного ри- 13:00 путні стани» (за підтримки комзику при артеріальній гіперпанії Кусум, Україна)
тензії» (за підтримки компанії
«Arterial hypertension and conКРКА, Словенія)
comitant states» (supported by
«Additional possibilities in carKusum, Ukraine)
diovascular risk decreasing in
Л. Єна (Київ) «Проблемні питанhypertensive patients» (supporня лікування артеріальної гіперted by KRKA, Slovenia)
тензії в похилому та старечому
Г. Радченко (Київ) «Місце сартавіці» – 20 хв
нів у лікуванні кардіоваскулярL. Ena (Kyiv) «Problem questions in
ної патології» – 20 хв
treatment of elderly hypertensive
G. Radchenko (Kyiv) «Place of sarpatients» – 20 min
tans in treatment of cardiovascuЮ. Сіренко (Київ) «Ефективність
lar pathology» – 20 min
терапії статинами для профілакО. Коваль (Дніпро) «Золоті кулі»
тики серцево-судинних захворюв профілактиці серцево-сувань: фокус на розувастатин» –
динних захворювань: чи пра20 хв
вий Р. Вірхов?» – 20 хв
Yu. Sirenko (Kyiv) «Statin therapy
O. Koval (Dnipro) «Gold bullets
effectiveness for cardiovascular
in cardiovascular prevention:
prevention: focus on rosuvastatin»
if R. Virchow was right?» – 20 min
– 20 min
О. Несукай (Київ) «Як втілити
Л. Соколова (Київ) «Метаболічні
рекомендації з лікування артеаспекти вибору антигіпертензивріальної гіпертензії в клінічну
ної терапії при цукровому діабепрактику: портрет пацієнта» –
ті» – 20 хв
20 хв
L. Sokolova (Kyiv) «Metabolic
aspects of antihypertensive choice
O. Nesukay (Kyiv) «How to implein diabetic patients» – 20 min
ment the arterial hypertension
guidelines in clinical practice:
patient profiles» – 20 min
13:00- Обідня перерва

ЗАЛ Hall
14:0014:40

А

ЗАЛ Hall

«Практичні питання вибору 14:00- «Немедикаментозне лікування
інгібітору АПФ та його комбіна- 15:20 артеріальної гіпертензії»
цій у пацієнтів з артеріальною
«Non drug treatment of arterial
гіпертензією» (за підтримки
hypertension»
компанії Сандоз, Німеччина)
Модератори:
«Practical aspects of ACE inhibiО. Срібна, О. Матова
tor and its combination choice in
Moderators:
patients with arterial hypertenO. Sribna, O. Matova
sion» (supported by Sandoz,
Л. Міщенко (Київ) «Загальні
Germany)
принципи немедикаментозного
Ю. Сіренко (Київ) «Раміприл і
лікування» – 20 хв
лікування хворих з високим риL. Mischenko (Kyiv) «General
зиком серцево-судинних захвоaspects of non drug tretment» –
рювань» – 20 хв
20 min
Yu. Sirenko (Kyiv) «Ramipril and
О. Матова (Київ) «Таємна зброя
treatment of high cardiovascular
для боротьби з артеріальною
risk patients» – 20 min
гіпертензією» – 20 хв
Г. Радченко (Київ) «Комбінації в
O. Matova (Kyiv) «Secret weapon
лікуванні артеріальної гіпертенfor fighting with arterial hyperзії: рекомендації ESC 2018» –
tension» – 20 min
20 хв
О. Срібна (Київ) «Куріння та
G. Radchenko (Kyiv) «Combinaартеріальна гіпертензія» – 20 хв
tions in arterial hypertension
O. Sribna (Kyiv). «Smoke and
treatment: ESC guidelines 2018»
arterial hypertension» – 20 min
– 20 min
О. Озерянська «Ожиріння та
артеріальна гіпертензія» – 20 хв
O. Ozeryanska «Obesity and
arterial hypertension» – 20 min

14:00
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Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

День 1. 29 травня. Сателітні симпозіуми
Day 1. 29 May. Satellite symposiums
ЗАЛ Hall
14:4015:20

А

ЗАЛ Hall

E, F

«Практичні аспекти вторинної 15:20- «Артеріальна гіпертензія та
профілактики серцево-судин- 16:40 супутні стани»
них ускладнень при артеріаль«Arterial hypertension and conній гіпертензії» (за підтримки
comitant diseases»
компанії Такеда, Японія)
Модератори:
«Practical aspects of secondary
О. Несукай, О. Сичов
cardiovascular
prevention
Moderator:
in
arterial
hypertension»
O. Nesukay, O. Sychov
(supported by Takeda, Japan)
О. Несукай (Київ) «Артеріальна
О. Коваль (Харків) «Як правильгіпертензія та гіперурикемія:
но вибрати антигіпертензивну
роздуми кардіолога» – 20 хв
терапію з огляду на рекомендаO. Nesukay (Kyiv) «Arterial hyperції ЄТК 2018?» – 20 хв
tension and hyperuricemia:
O. Koval (Kharkiv) «How to make
cardiologist opinion» – 20 min
right choice of antihypertensive
О. Пархоменко (Київ) «Гіперtherapy according to ESC 2018
тензивний криз: від лікування
guidelines?» – 20 min
до амбулаторного прийому» –
Ю. Сіренко (Київ) «Вторинна
20 хв
профілактика серцево-судинO. Parkhomenko (Kyiv) «Hyperних захворювань. Теорія та
tensive crisis: from treatment to
реалії в Україні» – 20 хв
out-patient appointment» –
Yu. Sirenko (Kyiv) «Secondary
20 min
prevention of cardiovascular
О. Сичов (Київ) «Терапія пацієнdiseases. Theory and reality in
тів з фібриляцією передсердь:
Ukraine» – 20 min
про що треба пам’ятати» –
20 хв
O. Sychov (Kyiv) «Therapy of
patients with atrial fibrillation:
what we should remember
about» – 20 min
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День 1. 29 травня. Сателітні симпозіуми
Day 1. 29 May. Satellite symposiums
ЗАЛ Hall

А

ЗАЛ Hall

E, F

15:20- «Різноманіття вибору терапії АГ – як 15:20- Л. Міщенко (Київ) «Су16:00 знайти оптимальне рішення у пацієнта 16:40 часні принципи гіполі-

з поєднаною патологією?» (за підтримки компанії Д-р Редіс, Індія)
«Diversity of antihypertensive treatment
choice – how to find optimal decision
in patient with concomitant diseases?»
(supported by Dr.Reddy’s, India)
О. Клекот (Вінниця) «Особливості лікування АГ у хворих з АСК гастропатіями»
– 20 хв
O. Klekot (Vinnytsia) «Peculiarities of
antihypertensive treatment in patients
with aspirin gastropathy» – 20 min
М. Трещінська (Київ) «Артеріальна гіпертензія та мозок. Погляд невролога» – 20 хв
M. Tryschinska (Kyiv) «Arterial hypertension
and brain. Neurologist opinion» – 20 min
16:00- «Цукровий діабет та серцево-судинні
16:40 захворювання» (за підтримки компанії

Ново Нордіск, Данія)
«Diabetes mellitus and cardiovascular
diseases» (supported by Novo Nordisk,
Denmark)
Модератор: Ю.М. Сіренко
Ю. Сіренко (Київ) «Цукровий діабет і
серцево-судинні ризики»
Yu. Sirenko (Kyiv) «Diabetes and cardiovascular risks»
О. Зінич (Київ) «арГПП-1 в практиці кардіолога: про що не можна мовчати»
O. Zinich (Kyiv) «GLP-1 receptor agonist in
cardiology practice: about what can not be
silent»
9

підемічної та антитромбоцитарної терапії» –
20 хв
L. Mischenko (Kyiv)
«Modern principles of
hypolipidemic and antithrombotic
therapy
according to last guidelines» – 20 min
Обговорення – 20 хв
Discussion – 20 min
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Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

День 2. 30 травня
Day 2. 30 May
ЗАЛ Hall
09:0010:00

А

ЗАЛ Hall

«Практичні аспекти ліку- 09:00вання артеріальної гіпер- 10:00
тензії»
«Practical aspects of arterial
hypertension treatment»
Модератори: Г. Радченко
Moderators: G. Radchenko
А. Шалімова (Харків) «Цільові рівні артеріального
тиску з позиції доказової
медицини» – 20 хв
A. Shalimova (Kharkiv)
«Target blood pressure levels
from evidence medicine position» – 20 min
Л. Міщенко (Київ) «Кризовий перебіг артеріальної
гіпертензії чи неадекватне
лікування пацієнтки?» –
20 хв
L. Mischenko (Kyiv) «Crisis
arterial hypertension course
or not effective patient’s
treatment?» – 20 min
Г. Радченко (Київ) «Жінки
проти чоловіків: особливості артеріальної гіпертензії»
– 20 хв
G. Radchenko (Kyiv) «Women
vs men: differences in arterial
hypertension» – 20 min

ЗАЛ Hall
E, F

Майстер-класи:
«Ультразвукове дослідження
пацієнтів з артеріальною
гіпертензією»
Master Classes: «Ultrasound
investigations of arterial hypertensive patients»
Модератор: Н. Носенко
Moderator: N. Nosenko
Н. Носенко (Київ) «Оцінка даних ультразвукового дослідження судин голови і шиї» –
20 хв
N. Nosenko (Kyiv) «Evaluations of
carotid ultrasound data» –
20 min
Л. Грубяк (Київ) «Оцінка даних
ультразвукового дослідження
серця» – 20 хв
L. Hrubyak (Kyiv) «Evaluation of
heart ultrasound data» – 20 min
О. Рековець (Київ) «Оцінка
даних ультразвукового дослідження судин нирок» – 20 хв
O. Rekovets (Kyiv) «Evaluation of
renal artery ultrasound data» –
20 min
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А

10:00- «Артеріальна гіпертензія
12:40 українських реаліях»

ЗАЛ Hall

E, F

в 10:00- «Артеріальна гіпертензія та
11:20 супутня патологія»

«Arterial hypertension in Ukrainian reality»
Модератори:
С. Коваль, Л. Міщенко
Moderators:
S. Koval, L. Mischenko

«Arterial hypertension and
concomitant diseases»
Модератори:
М. Долженко, M. Орос
Moderators:
M. Dolzhenko, M. Oros

C. Коваль, I. Снігурська (Харків)
«Питання імплементації нових
Європейських рекомендацій з
лікування артеріальної гіпертензії
в медичній практиці» – 20 хв
S. Koval, I. Snigurska (Kharkiv)
«Challenges in new ESC guidelines
implementation in medical practice» – 20 min
Л. Міщенко (Київ) «Особливості
діуретичної терапії у хворих на
артеріальну гіпертензію» – 20 хв
L. Mischenko (Kyiv) «Diuretic therapy in patients with arterial hypertension» – 20 min
О. Рековець (Київ) «Метаболічні
аспекти лікування артеріальної
гіпертензії. Ретроспективні результати дослідження ХІПСТЕР –
АГ» – 20 хв
O. Rekovets (Kyiv) «Metabolic
aspects of arterial hypertension
treatment: retrospective results of
HIPSTER-AH trial» – 20 min

М. Долженко (Київ) «Як лікувати хворого з АГ та поліорганною патологією?» – 20 хв
M. Dolzhenko (Kyiv) «How to
treat the hypetensive patient
with polyorganic pathology» –
20 min
M. Орос (Ужгород) «Несерцевий дискомфорт у ділянці серця» – 20 хв
M. Oros (Uzhgorod) «Noncardiac
discomfort in heart» – 20 min
Г. Радченко (Київ) «Артеріальна
гіпертензія та хронічне ураження нирок: клінічний випадок» – 20 хв
G. Radchenko (Kyiv) «Arterial
hypertension and chronic renal
disease: clinical case» – 20 min
Н. Крушинська (Київ) «Синдром обструктивного нічного
апное сну» – 20 хв
N. Krushynska (Kyiv) «Syndrome
of obstructive sleep apnea» –
20 min
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День 2. 30 травня
Day 2. 30 May
ЗАЛ Hall
10:0012:40

А

ЗАЛ Hall

E, F

В. Шумаков (Київ) «Як сповіль- 11:20- Конкурс молодих вчених
нити ремоделювання лівого 12:35 Young investigator’s award contest
шлуночка у пацієнтів після
Конкурсна комісія: Ю. Сіренко,
інфаркту міокарда» – 20 хв
Л. Міщенко, М. Долженко,
V. Shumakov (Kyiv) «How to
О. Рековець, Г. Радченко,
retard the left ventricular
М. Орос, О. Матова
remodeling in patients after
В. Кротова (Дніпро) «Оманлива
myocardial infarction» – 20 min
контрольована
неускладнена
О. Матова (Київ) «Особливості
артеріальна гіпертензія: когнітивні
клінічних підходів до лікуванфункції та якість життя» – 10 хв
ня хворих на резистентну
V. Krotova (Dnipro) «Deceptive
артеріальну гіпертензію» –
controlled uncomplicated arterial
20 хв
hypertension: cognitive function and
O. Matova (Kyiv) «Peculiarities
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