
Місце проведення  

Реєстрація Конференція проводитиметься в онлайн 
режимі на сайті https://cardiohub.org.ua 
24-25 листопада 2020 р.  
Студія «CardioHub» 
(вул. Народного Ополчення, 5) 

Відкриття  конференції Реєстрація учасників:  
на сайті  https://cardiohub.org.ua 
 

Сертифікати  Початок Конференції об 11:00 

Інформація для доповідачів Зареєстровані учасники матимуть можливість 
пройти тестування та отримати сертифікат. 

Оргкомітет Доповідачам необхідно до 20.11.2020  
надати свої презентації. 

Місце проведення  ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М.Д.Стражеска» НАМНУ 
Телефон для довідок: (044) 249-70-03,  
                                        (044) 275-66-22 
Факс:                             (044) 275-42-09 
E-mail: orgmetod2017@gmail.com 



Шановні колеги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Від імені Всеукраїнської асоціації кардіологів України, 

Українського товариства з атеросклерозу запрошуємо Вас 
прийняти участь у науково-практичній конференції «Новітні 
досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні 
атеросклерозу та ІХС».  

Вам надається можливість почути доповіді провідних 
вітчизняних фахівців у даній галузі, задати прямі питання 
лекторам щодо проблем, які Вас цікавлять, прийняти 
безпосередню участь у дискусіях он-лайн. В ході лекцій будуть 
висвітлені наступні питання: найбільш важливі аспекти новітніх 
рекомендацій з хронічних коронарних синдромів та ІХС; 
рекомендацій по діагностиці та лікуванню дисліпідемій; актуальні 
питання профілактики серцево-судинних захворювань у пацієнтів 
високого і дуже високого ризику; метаболічні та ендокринні 
предиктори серцево-судинних захворювань; вплив коморбідних 
станів; будуть обговорені нові фіксовані медикаментозні 
комбінації і поліпіл в кардіології; нові стратегії в профілактиці 
тромбоемболічних ускладнень та порушень серцевого ритму.  

 
З повагою,  

 

Співголова Українського товариства   
з атеросклерозу,  професор                                                Лутай М.І  
 

Співголова Українського товариства   
з атеросклерозу, професор                                                 Мітченко О.І             



            Генеральні партнери 
 

                                                                                                                              
Головні партнери 

 

                                                                                                                              
Партнери  

 

ТОВ «КРКА УКРАЇНА» MEDOCHEMIE LTD (Кіпр) 

EGIS Pharmaceuticals (Угорщина) ТОВ "Ворвартс Фарма" 

Сінево  

 
 
 
 
 
 

 

Інформаційне забезпечення:  
Видавничий дім «МОРІОН», Видавничий дім «ЗАСЛАВСЬКИЙ»,   Видавництво «Медкнига», 
https://cardiohub.org.ua/, www.strazhesko.org.ua, www.athero.org.ua, 
https://www.facebook.com/strazhesko/

SERVIER  
(Франція) 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА 
«ДАРНИЦЯ» (Україна) 

Astra Zeneca 
(Велика Британія) 

BAYER 
(Німеччина) 

ACINO «ФАРМАСТАРТ» (Україна) 

https://cardiohub.org.ua/


 

24 листопада (Вівторок)   
Студія  «CardioHub»  

 
XIV щорічне засідання Українського товариства з атеросклерозу  
Досягнення в діагностиці, профілактиці та лікування дисліпідемій та 

ІХС в світлі нових рекомендацій 
 

11:00-11:10 Відкриття конференції 
Президента Всеукраїнської асоціації кардіологів України,  
акад. НАМН України, проф. В.М.Коваленко 
 

НОВІТНІ ПОГЛЯДИ НА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІХС ТА ДИСЛІПІДЕМІЯМИ 

Модератори: проф. Лутай М.І., проф. Мітченко О.І. 
 
11:10-11:40 Лекція   
Принципи раціональної медикаментозної терапії пацієнтів зі 
стабільною хворобою коронарних артерій в світлі нових 
рекомендацій  
проф. Лутай М. І.- 25 хв. 
Відповіді на запитання – 5 хв.  
 
11:40-12:10 Лекція  
Нові рекомендації ESC/EAS,2019  з діагностики та лікування 
дисліпідемій та можливості їх впровадження в Україні  
проф. Мітченко О. І. - 25 хв.                                
Відповіді на запитання – 5 хв.  
 
12:10-12:30 Проблемна доповідь 
Чому кардіологу важливо враховувати вікові особливості при 
виборі антигіпертензивної терапії: дані власних досліджень 
член-кор. НАМН, проф. Амосова К. М.(Київ)  - 20 хв.    
                                                                                             
12:30-13:00 Майстер-клас 
Сімейна гіперхолістеринемія 
проф. Мітченко О. І.   (Київ)    - 25 хв.                                             
Відповіді на запитання – 5 хв.                                                   



13:00-13:25  
Оптимальна медикаментозна терапія, яка дає нові можливості в 
контролі над стенокардією  
д.м.н. О.І.Іркін (Київ) – 20 хв.  
Відповіді на запитання –5 хв.   
 
13:25-13:50  
Ефективність подвійної антитромбоцитарної терапії у запобіганні   
атеро-тромботичних подій у пацієнтів з хронічною коронарною 
хворобою серця 
проф. Лутай М. І. (Київ) – 20 хв.     
Відповіді на запитання – 5 хв.   
 
13:50-14:10  
Високоінтенсивна статинотерапія,  як один з ключових компонентів 
попередження повторних серцево-судинних подій у пацієнтів після 
ГКС 
проф. Распутіна Л. В. (Віниця)    - 15 хв.   
Відповіді на запитання –5 хв.   
 
14:10-14:50 Круглий стіл 
Артеріальна гіпертензія як фактор ризику атеросклерозу та 
самостійне захворювання. Особливості лікування     
Модератор: проф. Лутай М.І. 
Учасники: член-кор. НАМН, проф. Амосова К. М., проф. Лутай М.І. 
(Київ)    - 30 хв.                                                                             
АГ – фактор ризику атеросклерозу та ІХС, приорітети лікування 
АГ як самостійне захворювання – органи-мішені. Цільові рівні  
Стратифікація ризику і прогнози у пацієнтів з АГ і пацієнтів з АГ і 
діагностованим атеросклерозом коронарних судин та судин іншої 
локалізації.  Оптимізація тиску у пацієнтів з ІХС. Цільові рівні АТ. 
Ефективність фіксованих комбінацій у практиці кардіологів і сімейних 
лікарів 
Формулювання діагнозу 
Відповіді на запитання – 10 хв.   
 
 



14:50-15:25     Науково-практичний симпозіум      (трансляція  з м. Харків) 

Статини в первинній та вторинній профілактиці ССЗ. Клінічні та 
фармацевтичні можливості для Українського лікаря 
Модератор: проф. Мітченко О.І.                     
Учасники: проф. Целуйко В.Й., проф. Бездітко Н.В. (Харків) - 30 хв. 
Відповіді на запитання –5 хв.   
 
15:25-16:00 Круглий стіл:                                                  
Застосування Омега-3 (840 мг) у хворих з порушеннями ритму серця 
на фоні ІХС: клінічна ефективність та безпека 
Модератор: проф.  Талаєва Т.В. 
Учасники: проф.  Талаєва Т.В., к.м.н. Романова О.М. (Київ) – 30 хв. 
Відповіді на запитання – 5 хв.        
 
16:00-16:30 Лекція  
Лікування фібриляції передсердь на фоні ІХС та АГ   
проф. Сичов О.С. (Київ)    - 25 хв 
Відповіді на запитання – 5 хв.        
 
16:30-17:00 Лекція   
Пацієнт з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця. 
Як покращити прогноз?  
проф. Ханюков О.О. (Дніпро) -  25 хв.                          
Відповіді на запитання – 5 хв.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                 



25 листопада (Середа) 
Студія  «CardioHub» 

 
 
11:00 – 11:40 Круглий стіл 
Непереносимість статинів та хвороби печінки 
Учасники: проф. Мітченко О.І.,  проф. Колеснікова О.В.  
1. Непереносимість та резистентність до статинів. Метаболічний 
синдром та дисліпідемії на тлі ожиріння 
проф. Мітченко О.І. (Київ)   -    15 хв.                             
2. Дисліпідемія та НАЖХП: можливості для клінічних рішень 
проф. Колеснікова О.В. (Харків) – 15 хв.                        
Відповіді на запитання – 10 хв.                        

 
11:40 – 12:30 Актуальна дискусія 
Суперечливі питання класифікації, діагностики та лікування 
хронічної ІХС у рекомендаціях 2019 року 
Модератор: проф. Лутай М.І. 
Учасники: проф. Лутай М.І., проф. Жарінов О.Й., проф. Мітченко О.І. 
Термінологія  - хронічна хвороба коронарних артерій (ХКС чи ІХС) чи 
хронічний коронарний синдром? 
Класифікація, попередній діагноз чи клінічні сценарії щодо 
діагностики ІХС? 
Дві лінії,  чотири кроки в призначенні антиангінальних препараті 
Суттєві відмінності в оцінці предтестової вірогідності в рекомендаціях 
2013 та 2019 рр. 
Чи виправданий при діагностиці ІХС «нахил» на користь  методів 
неінвазивної візуалізації коронарних судин і міокарду? 
Стратифікація ризику і прогнози при обструктивному і 
необструктивному ураженні коронарних артерій. Роль статинів у 
лікуванні                                                                                         40 хв.                                             
Відповіді на запитання – 10 хв.        
                 
12:30 – 13:20 Актуальна дискусія 
Новітні досягнення у лікуванні пацієнтів на хронічну ІХС 
антитромботичною  терапією 
Модератор: проф. Лутай М. І. 



Учасники: проф. Лутай М. І., проф. Воронков Л. Г.   
1. Антитромботична  терапія пацієнтів зі стабільною ІХС з синусовим 
ритмом. Фокус на пацієнтів високого ризику     
проф. Лутай М. І. (Київ) – 20 хв. 
2. Cучасна концепція антикоагулянтної терапії у  пацієнтів з ХСН: у 
фокусі неклапанна ФП  
проф. Воронков Л. Г.  (Київ) – 20 хв. 
Відповіді на запитання – 10 хв.                       
 
13:20-13:50  Лекція 
Сучасний підхід до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та 
ожирінням 
проф. Колесник Т. В.   (Дніпро)   - 25хв.                
Відповіді на запитання – 5 хв  
 
13:50 -15:00    Актуальна міждисциплінарна дискусія  
Вторинні дисліпідемії та найпоширеніші ендокринні чинники : 
гіпотиреоз та цукровий діабет              
Модератор:  проф. Мітченко О.І. 
1. Вторинні дисліпідемії при цукровому діабеті та гіпотиреозі   
Мітченко О.І. -  15 хв.                                       
2.  Дисліпідемія при цукровому діабеті, терапевтичні підходи 
Паньків В.І. (Київ)  - 15 хв.                                           
3. Дисліпідемія при гіпотиреозі , терапевтичні підходи 
Юзвенко Т.Ю. (Київ)  - 15 хв .                                        
4. Сучасні можливості покращення прогнозу у пацієнтів з СН та  ЦД 2 
типу 
Чендей Т. В. (Ужгород)    - 15 хв.  
Відповіді на запитання – 10 хв.     
 
15:00-15:35 Круглий стіл 
Модифікація факторів ризику  – основа профілактики ССЗ 
Модератор: к.м.н. Романов В.Ю. 
1. Роль фізичної активності і медикаментозної терапії в контролі 
серцево-судинного ризику 
д.м.н. Ісаєва  Г.С. (Харків)       -  15 хв.                         



2. Раціональність застосування комбінованої гіполіпідемічної 
терапії у хворих високого серцево-судинного ризику 
к.м.н. Романов В.Ю.  (Київ) – 15 хв.    
Відповіді на запитання – 5 хв.     
 
 
15:35-15:40 Прийняття  резолюції.  
                    Закриття  конференції. 


