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Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

Оргкомітет: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України
Тел./факс  (044) 249-70-03, 275-66-22                              E-mail: stragh@bigmir.net
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САНОФІ АВЕНТІС УКРАЇНА SANDOZ (Швейцарія) DR. REDDY’S (Індія)

BERLIN-CHEMIE (Німеччина) Novo Nordisk (Данія)

Вельмишановний (а) колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної конференції 
«Медико-соціальні проблеми 

артеріальної гіпертензії в Україні»,
яка відбудеться 29–30 травня 2019 року в м. Києві

Науково-організаційний комітет

Голова: Віце-президент НАМН України, Президент Асоціації кардіологів 
України, академік НАМН України, професор В.М. Коваленко

Заступник голови: Президент Всеукраїнської антигіпертензивної асоціації  
професор Ю.М. Сіренко 

Науковий комітет: М.М. Долженко, Л.М. Єна, С.М. Коваль, О.А. Коваль, 
О.О. Матова, Л.А. Міщенко, О.Г. Несукай, Н.М. Носенко, М.М. Орос, 
О.М. Пархоменко, Г.Д. Радченко, О.Л. Рековець, Д.В. Рябенко, О.С. Сичов,  
Л.К. Соколова, О.В. Срібна, В.Й. Целуйко, В.О. Шумаков

Організаційний комітет: Л.Л. Вавілова, М.А. Гуляницька, Р.Г. Іванець, 
В.М. Корженко, Т.М. Мовчановська

Місце проведення: 
Готель «Premier Hotel Rus» 
м. Київ, 
вул. Госпітальна, 4
Конференц-зали «А, E, F» (1-й поверх)

Реєстрація учасників конференції 29 травня з 8.00 

Початок конференції о 9.20

Виставки лікарських препаратів і медичних приладів провідних компаній:
КРКА, д. д., Ново место (Словенія), КУСУМ ФАРМ (Україна), TAKEDA (Японія), ТОВ «Санофі-
Авентіс Україна», SANDOZ (Швейцарія), Dr.Reddy’s (Індія), BERLIN-CHEMIE (Німеччина), 
Novo Nordisk (Данія), УФК «Мікрохім» (Україна), УкрТелеМед (Україна)   

Інформаційні партнери:
Видавничий дім «ЗАСЛАВСЬКИЙ», Видавничий Дім «Моріон», «Профессиональные издания 
Восточная Европа», «Український кардіологічний журнал» (www.ucardioj.com.ua), 
ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» (Серце і судини), Освітньо-інформаційна он лайн-платформа 
(accemedin.com), www.strazhesko.org.ua, https://www.facebook.com/strazhesko/, 
ТОВ «Четверта хвиля», Газета «Здоров’я України», Електронний науково-практичний журнал 
про кардіологію www.webcardio.org
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Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні

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

ЗАЛ Hall  А, E, F
9:20-09:30 Привітання президента Асоціації кардіологів України 

академіка В.М. Коваленка
9:30-10:40 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 артері-
ального тиску та його показники – 20 хв
Yu. Sirenko (UA). Lecture: Ambulatory Blood Pressure monitoring & its 
patterns – 20 min

10:40-10:55 Кава перерва / Coffee break

ЗАЛ Hall  А, E, F
10:55-12:00 Ж. Топучан (Франція). Лекція: Домашнє самомоніторування та теле-

моніторинг – 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 нир-
кової недостатності – 20 хв
Відповіді на запитання – 5 хв
V. Premužić (HR). Lecture: Arterial stiffness – an independent cardiovas-
cular risk factor in CKD and ESRD patients – 20 min
Answers to questions – 5 min
О. Торбас (Україна). Лекція: Центральний артеріальний тиск – клініч-
ні аспекти – 20 хв
O. Torbas (UA). Lecture: Central Blood Pressure – Clinical applications – 
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»
12:00-
13:00

«Додаткові можливості в зни-
женні серцево-судинного ри  -
зику при артеріальній гіпер-
тензії» (за підтримки компанії 
КРКА, Словенія)
«Additional possibilities in car-
diovascular risk decreasing in 
hypertensive patients» (suppor-
ted by KRKA, Slovenia)
Г. Радченко (Київ) «Місце сарта-
нів у лікуванні кардіоваскуляр-
ної патології» – 20 хв
G. Radchenko (Kyiv) «Place of sar-
tans in treatment of cardiovascu-
lar pathology» – 20 min
О. Коваль (Дніпро) «Золоті ку  лі» 
в профілактиці серцево-су -
динних захворювань: чи пра-
вий Р. Вірхов?» – 20 хв
O. Koval (Dnipro) «Gold bullets 
in cardiovascular prevention: 
if R. Virchow was right?» – 20 min 
О. Несукай (Київ) «Як втілити 
рекомендації з лікування арте-
ріальної гіпертензії в клінічну 
практику: портрет пацієнта» – 
20 хв
O. Nesukay (Kyiv) «How to imple-
ment the arterial hypertension 
guidelines in clinical practice: 
patient profiles» – 20 min

12:00-
13:00

«Артеріальна гіпертензія та cу  -
пут    ні стани» (за підтримки ком-
панії Кусум, Україна)
«Arterial hypertension and con-
comitant states» (supported by 
Kusum, Ukraine)
Л. Єна (Київ) «Проблемні питан-
ня лікування артеріальної гіпер-
тензії в похилому та старечому 
віці» – 20 хв
L. Ena (Kyiv) «Problem questions in 
treatment of elderly hypertensive 
patients» – 20 min
Ю. Сіренко (Київ) «Ефективність 
терапії статинами для профілак-
тики серцево-судинних захворю-
вань: фокус на розувастатин»  – 
20 хв
Yu. Sirenko (Kyiv) «Statin therapy 
effectiveness for cardiovascular 
prevention: focus on rosuvastatin» 
– 20 min
Л. Соколова (Київ) «Метаболічні 
аспекти вибору антигіпертензив-
ної терапії при цукровому діабе-
ті» – 20 хв
L. Sokolova (Kyiv) «Metabolic 
aspects of antihypertensive choice 
in diabetic patients» – 20 min

13:00-
14:00

Обідня перерва

День 1. 29 травня.  Сателітні симпозіуми
Day 1. 29 May. Satellite symposiums

ЗАЛ Hall  А ЗАЛ Hall  E, F
14:00-
14:40

«Практичні питання вибору 
інгібітору АПФ та його комбіна-
цій у пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією» (за підтримки 
компанії Сандоз, Німеччина)
«Practical aspects of ACE inhibi-
tor and its combination choice in 
patients with arterial hyperten-
sion» (supported by Sandoz, 
Germany)

Ю. Сіренко (Київ) «Раміприл і 
лі    кування хворих з високим ри   -
зиком серцево-судинних захво-
рювань» – 20 хв
Yu. Sirenko (Kyiv) «Ramipril and 
treatment of high cardiovascular 
risk patients» – 20 min
Г. Радченко (Київ) «Комбінації в 
лікуванні артеріальної гіпертен-
зії: рекомендації ESC 2018» – 
20 хв
G. Radchenko (Kyiv) «Combina -
tions in arterial hypertension 
treat   ment: ESC guidelines 2018» 
– 20 min

14:00-
15:20

«Немедикаментозне лікування 
артеріальної гіпертензії»
«Non drug treatment of arterial 
hypertension»
Модератори:  
О. Срібна, О. Матова
Moderators: 
O. Sribna, O. Matova

Л. Міщенко (Київ) «Загальні 
принципи немедикаментозного 
лікування» – 20 хв
L. Mischenko (Kyiv) «General 
as  pects of non drug tretment» – 
20 min
О. Матова (Київ) «Таємна зброя 
для боротьби з артеріальною 
гіпертензією» – 20 хв
O. Matova (Kyiv) «Secret weapon 
for fighting with arterial hyper-
tension» – 20 min
О. Срібна (Київ) «Куріння та 
ар    те   ріальна гіпертензія» – 20 хв
O. Sribna (Kyiv). «Smoke and 
arterial hypertension» – 20 min
О. Озерянська «Ожиріння та 
ар     теріальна гіпертензія» – 20 хв
O. Ozeryanska «Obesity and 
arterial hypertension» – 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
14:40-
15:20

«Практичні аспекти вторинної 
профілактики серцево-судин-
них ускладнень при артеріаль-
ній гіпертензії» (за підтримки 
компанії Такеда, Японія)
«Practical aspects of secondary 
cardiovascular prevention 
in arterial hypertension» 
(suppor  ted by Takeda, Japan)

О. Коваль (Харків) «Як правиль-
но вибрати антигіпертензивну 
терапію з огляду на рекоменда-
ції ЄТК 2018?» – 20 хв
O. Koval (Kharkiv) «How to make 
right choice of antihypertensive 
therapy according to ESC 2018 
guidelines?» – 20 min 
Ю. Сіренко (Київ) «Вторинна 
профілактика серцево-судин-
них захворювань. Теорія та 
реалії в Україні» – 20 хв
Yu. Sirenko (Kyiv) «Secondary 
prevention of cardiovascular 
disea  ses. Theory and reality in 
Ukraine» – 20 min

15:20-
16:40

«Артеріальна гіпертензія та 
су    путні стани»
«Arterial hypertension and con-
comitant diseases»
Модератори: 
О. Несукай, О. Сичов
Moderator: 
O. Nesukay, O. Sychov

О. Несукай (Київ) «Артеріальна 
гіпертензія та гіперурикемія: 
роз   думи кардіолога» – 20 хв
O. Nesukay (Kyiv) «Arterial hyper-
tension and hyperuricemia: 
cardio  logist opinion» – 20 min
О. Пархоменко (Київ) «Гіпер  -
тензивний криз: від лікування 
до амбулаторного прийому» – 
20 хв
O. Parkhomenko (Kyiv) «Hyper -
tensive crisis: from treatment to 
out-patient appointment» – 
20 min
О. Сичов (Київ) «Терапія пацієн-
тів з фібриляцією передсердь: 
про що треба пам’ятати» – 
20 хв
O. Sychov (Kyiv) «Therapy of 
pa   tients with atrial fibrillation: 
what we should remember 
about» – 20 min

День 1. 29 травня.  Сателітні симпозіуми
Day 1. 29 May. Satellite symposiums

ЗАЛ Hall  А ЗАЛ Hall  E, F
15:20-
16:00

«Різноманіття вибору терапії АГ – як 
знайти оптимальне рішення у пацієнта 
з поєднаною патологією?» (за підтрим-
ки 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 ліку-
вання 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 гіпер-
тензія та мозок. Погляд невролога» – 20 хв
M. Tryschinska (Kyiv) «Arterial hypertension 
and brain. Neurologist  opinion» – 20 min

15:20-
16:40

Л. Міщенко (Київ) «Су   -
часні принципи гіполі-
підемічної та антитром-
боцитарної терапії» – 
20 хв
L. Mischenko (Kyiv) 
«Modern principles of 
hypolipidemic and anti -
thrombotic therapy 
accor   ding to last guide-
lines» – 20 min

Обговорення – 20 хв
Discussion – 20 min

16:00-
16:40

«Цукровий діабет та серцево-судинні  
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 cardiovas-
cular risks» 
О. Зінич (Київ) «арГПП-1 в практиці кар  -
діолога: про що не можна мовчати»
O. Zinich (Kyiv) «GLP-1 receptor agonist in 
cardiology practice: about what can not be 
silent»
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День 2. 30 травня
Day 2. 30 May

ЗАЛ Hall  А ЗАЛ Hall  E, F
09:00-
10:00

«Практичні аспекти ліку-
вання артеріальної гіпер-
тензії»
«Practical aspects of arterial 
hyper  tension treat    ment»
Модератори: Г. Радченко
Moderators: G. Radchenko

А. Шалімова (Харків) «Ці  -
льо   ві рівні артеріального 
тиску з позиції доказової 
медицини» – 20 хв
A. Shalimova (Kharkiv) 
«Tar  get blood pressure levels 
from evidence medicine posi-
tion» – 20 min
Л. Міщенко (Київ) «Кри  -
зовий перебіг артеріальної 
гіпертензії чи неадекватне 
лікування пацієнтки?» – 
20 хв
L. Mischenko (Kyiv) «Crisis 
arte   rial hypertension course 
or not effective patient’s 
treatment?» – 20 min
Г. Радченко (Київ) «Жінки 
проти чоловіків: особливос-
ті артеріальної гіпертензії» 
– 20 хв
G. Radchenko (Kyiv) «Women 
vs men: differences in arterial 
hypertension» – 20 min

09:00-
10:00

Майстер-класи: 
«Ультразвукове до    слідження 
пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією»
Master Classes: «Ultrasound 
investigations of arterial hyper-
tensive patients» 
Модератор: Н. Носенко
Moderator: N. Nosenko

Н. Носенко (Київ) «Оцінка да   -
них ультразвукового дослі-
дження су    дин голови і шиї» – 
20 хв
N. Nosenko (Kyiv) «Evaluations of 
carotid ultrasound data» – 
20 min
Л. Грубяк (Київ) «Оцінка даних 
ультразвукового дослідження 
сер  ця» – 20 хв
L. Hrubyak (Kyiv) «Evaluation of 
heart ultrasound data» – 20 min
О. Рековець (Київ) «Оцінка 
даних ультразвукового дослі-
дження су   дин нирок» – 20 хв
O. Rekovets (Kyiv) «Evaluation of 
renal artery ultrasound data» – 
20 min

ЗАЛ Hall  А ЗАЛ Hall  E, F
10:00-
12:40

«Артеріальна гіпертензія в 
українських реаліях»
«Arterial hypertension in Ukrai  -
nian reality»
Модератори: 
С. Коваль, Л. Міщенко 
Moderators: 
S. Koval, L. Mischenko

C. Коваль, I. Снігурська (Хар   ків) 
«Питання імплементації но    вих 
Єв   ропейських рекомендацій з 
лікування артеріальної гіпертензії 
в медичній практиці» – 20 хв
S. Koval, I. Snigurska (Kharkiv) 
«Challenges in new ESC guidelines 
implementation in medical prac-
tice» – 20 min
Л. Міщенко (Київ) «Особливості 
діуретичної терапії у хворих на 
артеріальну гіпертензію» – 20 хв
L. Mischenko (Kyiv) «Diuretic thera-
  py in patients with arterial hyper-
tension» – 20 min
О. Рековець (Київ) «Метаболічні 
аспекти лікування артеріальної 
гіпертензії. Ретроспективні резу  -
льтати дослідження ХІПСТЕР – 
АГ» – 20 хв
O. Rekovets (Kyiv) «Metabolic 
as   pects of arterial hypertension 
treatment: retrospective results of 
HIPSTER-AH trial» – 20 min

10:00-
11:20

«Артеріальна гіпертензія та 
су     путня патологія»
«Arterial hypertension and 
concomitant diseases»
Модератори: 
М. Долженко, M. Орос
Moderators: 
M. Dolzhenko, M. Oros 

М. Долженко (Київ) «Як лікува-
ти хворого з АГ та поліорган-
ною патологією?» – 20 хв
M. Dolzhenko (Kyiv) «How to 
treat the hypetensive patient 
with polyorganic pathology» – 
20 min
M. Орос (Ужгород) «Несер   це  -
вий дискомфорт у ділянці сер -
ця» – 20 хв
M. Oros (Uzhgorod)  «Noncardiac 
discomfort in heart» – 20 min
Г. Радченко (Київ) «Артеріальна 
гіпертензія та хронічне ура-
ження нирок: клінічний випа-
док» – 20 хв
G. Radchenko (Kyiv) «Arterial 
hypertension and chronic renal 
disease: clinical case» – 20 min
Н. Крушинська (Київ) «Син  -
дром обструктивного нічного 
апное сну» – 20 хв
N. Krushynska (Kyiv) «Syndrome 
of obstructive sleep apnea» – 
20 min
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ЗАЛ Hall  А ЗАЛ Hall  E, F
10:00-
12:40

Ю.М. Сіренко (Київ) 
«Ком   бінована антигі-
пертензивна терапія – 
основа лікування па -
цієнтів з артеріальною 
гіпертензією»
Yu.M. Sirenko (Kyiv) 
«Com   bi   nation antihyper-
tensive the   rapy – basis 
for treatment of hyper-
tensive patients»

11:20-
12:35

Д. Корчагіна (Харків) «Аналіз пока  -
з    ників добового профілю артері-
ального тиску у хворих на артері-
альну гіпертензію із супутнім гіпо-
тиреозом залежно від ступеня його 
компенсації» – 10 хв
D. Korchagina (Kharkiv) «Ambulatory 
blood pressure patterns in patients 
with arterial hypertension and 
dif  ferent stage of hypothyreosis com-
pensation» – 10 min
Д. Парасківа (Одеса) «Вивчення 
жор     сткості судин за допомогою 
фотоплетизмографічного методу» 
– 10 хв
D. Paraskiva (Odesa) «Arterial stiff-
ness evaluation by photoplethysmo -
graphy method» – 10 min
А. Солонович (Київ) «Когнітивна 
дисфункція у пацієнтів з хронічною 
серцевою недостатністю на фоні 
гіпертонічної хвороби» – 10 хв
A. Solonovych (Kyiv) «Cognitive dys-
function in patients with chronic 
heart failure with arterial hyperten-
sion» – 10 min
Обговорення – 15 хв
Discussion – 15 min

12:40-
13:0 0

Прийняття резолюції та нагородження переможців конкурсу 
молодих вчених
Closed remarks and young investigator winner award

13:00 Фуршет

День 2. 30 травня
Day 2. 30 May

ЗАЛ Hall  А ЗАЛ Hall  E, F
10:00-
12:40

В. Шумаков (Київ) «Як сповіль-
нити ремоделювання лівого 
шлу    ночка у пацієнтів після 
ін    фаркту міокарда» – 20 хв 
V. Shumakov (Kyiv) «How to 
retard the left ventricular 
remodeling in patients after 
myocardial infarction» – 20 min
О. Матова (Київ) «Особливості 
клінічних підходів до лікуван-
ня хворих на резистентну 
артеріальну гіпертензію» – 
20 хв
O. Matova (Kyiv) «Peculiarities 
of clinical  approaches at treat-
ment of patients with resistant 
arterial hypertension» – 20 min
А. Шалімова (Харків) «Особ   -
ливості функціонування сучас-
ної європейської клініки арте-
ріальної гіпертензії (на при-
кладі клініки гіпертонії 
Гданського медичного універ-
ситету) – 20 хв
A. Shalimova (Kharkiv) «Mana  -
gement of modern European 
arterial hypertension clinic 
(example of Hypertension Clinic 
of Gdansk medical university)» 
– 20 min

11:20-
12:35

Конкурс молодих вчених
Young investigator’s award contest 
Конкурсна комісія: Ю. Сіренко, 
Л. Міщенко, М. Долженко, 
О. Рековець, Г. Радченко, 
М. Орос, О. Матова

В. Кротова (Дніпро) «Оманлива 
контрольована неускладнена 
ар     теріальна гіпертензія: когнітивні 
функції та якість життя» – 10 хв
V. Krotova (Dnipro) «Deceptive 
controlled uncomplicated arte  rial 
hyper    tension: cognitive function and 
quality of life» – 10 min 
О. Меденцева  (Харків) «Прог  но  -
зування несприятливих по    дій та 
ефективність лікування у хворих на 
гіпертонічну хворобу з серцевою 
недостатністю та цукровим діабе-
том 2-го типу» – 10 хв
O. Medentzeva (Kharkiv) «Prog   nosis 
of  adverse events and treat    ment 
effectiveness in pa    tients with arterial 
hypertension, heart failure and 
diabetes mellitus type 2» – 
10 min
К. Сербенюк (Київ) «Прозапа   ль  ний 
і метаболічний статус пацієнтів із 
резистентною артеріальною гіпер-
тензією і ураженням нирок» – 
10 хв
K. Serbenuk (Kyiv) «Proinflam   mation 
and metabolic status of patients with 
resistant hypertension and renal 
damage» – 10 min
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