Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь XXI Національному конгресі
кардіологів України, який відбудеться 22–25 вересня 2020 року в м.
Київ.
На жаль, Пандемія COVID-19 ще не подолана, тому Конгрес буде
проходити в режимі on-line. Використовуючи цифрові технології, ми
маємо унікальну можливість ділитися останніми досягненнями в
науці та клінічній практиці в новому форматі. Ми очікуємо, що
Національний Конгрес кардіологів стане найбільшим та
найважливішим
on-line зібранням фахівців серцево-судинної
системи та лікарів інших спеціальностей в країні. Організаційний
комітет Конгресу підготував нові формати, щоб найефективніше
представити презентації та дискусії, в яких візьмуть участь відомі
вчені України та зарубіжних країн.
Всі доповідачі, модератори будуть знаходитись в студії, але не
більше 10 людей в одному приміщенні враховуючи вимоги
карантинних заходів. А учасники цього наукового форуму, які
приймуть участь в режимі on-line на сайті: https://cardiohub.org.ua/,
зможуть задати запитання, залишити коментарі в чаті та послухати
не тільки доповіді і лекції, а й живі дискусії та обговорення кількома
спеціалістами.
Участь у XXI Національному конгресі кардіологів України
безкоштовна, але обовязкова особиста реєстрація на сайті:
https://cardiohub.org.ua/

Основні науково – практичні напрямки Конгресу
 гострий інфаркт міокарда
 дисліпідемії
 атеросклероз та ішемічна
хвороба серця
 артеріальна гіпертензія
 легенева гіпертензія
 інтервенційна кардіологія
 некоронарні
захворювання міокарда

 аритмії та раптова серцева
смерть
 гостра та хронічна серцева
недостатність
 профілактична кардіологія
та реабілітація
 онкокардіологія
 медико-соціальні аспекти
кардіології

В програмі Конгресу передбачені :

-

розгляд питань коморбідності з фахівцями суміжних спеціальностей:
кардіохірургами, неврологами, психологами, діабетологами,
нефрологами;
розбір складних для діагностики та лікування клінічних випадків;
візуалізація в кардіології ;
новини з Європейського конгресу кардіологів -2020;
майстер – класи, круглі столи;
симпозіуми;
конкурс молодих вчених;
постерна сесія.

Наукова програма буде розміщена на сайті: https://cardiohub.org.ua/

Форма участі:

-

усна доповідь (15 хв.);
постерна доповідь;
доповідь на конкурсі молодих вчених (10 хв.);
тези;
мова Конгресу: українська, англійська;

УМОВИ УЧАСТІ В КОНГРЕСІ ВИКЛАДЕНІ НА САЙТІ:

https://cardiohub.org.ua/

Шановні друзі! Організаційний і науковий комітет Конгресу
бажає Вам цікавої інформації, приємних вражень, а головне
міцного здоров`я Вам та Вашим близьким і рідним .
Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМНУ,
Оргкомітет XXI Національного Конгресу кардіологів України,
тел. для довідок: 249-70-03, факс: 249-70-03, (068)-072-91-38
Е-mail: orgmetod2017@gmail.com
Сайт: https://cardiohub.org.ua/

