
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інформаційні партнери: 

«Український кардіологічний журнал», Видавничий дім «МОРІОН», Видавництво MEDIX , «Медична газета 
«Здоров’я України ХХІ сторіччя», «Профессиональные издания Восточная Европа», Український медичний 
вісник, Видавництво «Медкнига», Видавничий дім «Здоров’я України, Медичні журнали», Український 
кардiологiчний портал www.ukrcardio.org, www.strazhesko.org.ua , https://www.facebook.com/strazhesko/ 

 
                                                                                               Оргкомітет 

Місце проведення  

Конференція проводитиметься в онлайн режимі на сайті https://cardiohub.org.ua 
18-19 лютого 2021 р.  
Студія «CardioHub» 
(вул. Народного Ополчення, 5) 

Відкриття  
конференції 

Початок Конференції об 10:40 

Реєстрація 
Реєстрація учасників:  
на сайті https://cardiocongress.org.ua 

Оргкомітет 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМНУ 
Телефон для довідок: (068) 072-91-38  
E-mail: orgmetod2017@gmail.com 

Генеральний  партнер 

ДАРНИЦЯ  
(Україна) 

 
Головні партнери: 

BAYER  
(Німеччина)  

ТОВ «Компанія «ЮТАС» 
(Україна) 

http://www.strazhesko.org.ua/
https://www.facebook.com/strazhesko/


 
ЧЕТВЕР, 18 лютого 

 
СТУДИЯ 

 
10:40 -11:00    ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
професор, акад. НАМН України, директор інституту кардіології ім. акад. 
М.Д.Стражеска НАМН України  В.М. Коваленко  (Київ) 
 
11:00 – 11:40      АКТОВА ПРОМОВА:  професор Ю.М.Сіренко(Київ) 
Легенева гіпертензія в Україні: сучасний погляд на відому проблему 
 
11:40 – 13:30  ЗАСІДАННЯ: Основні результати наукових робіт в 2020 році  
Модератор:  професор О.С.Сичов , професор Т.В. Талаєва (Київ) 
 
1. Роль стратифікація ризику ускладнень у пацієнтів з гострим коронарним 
синдромом без підйому сегмента ST в різні терміни від початку 
захворювання 

Ю.М. Соколов , М.Ю. Соколов, Ю.В. Кашуба,  І.В. Тарапон (Київ) –15хв.   
Відповіді на запитання -5хв. 
2.  Мультиспіральна комп’ютерна томографія в оцінці динаміки 
коронарного атеросклерозу: дані трирічного спостереження у пацієнтів, що 
перенесли інфаркт міокарда з підйомом сегмента st (stemi) та стентування 
коронарних артерій  
Л.М.Бабій, В.О.Шумаков, О.П.Погурельська, А.Ю.Рибак, І.Е.Малиновська,  
Ю.О.Хоменко, Н.М.Терещенко, О.В.Волошина, Л.Ф. Кісілєвич (Київ) –15хв.   
Відповіді на запитання -5хв. 
3. Ефективність кардіореабілітаційних заходів у пацієнтів, які перенесли 
гострий інфаркт міокарда, при спостереженні протягом трьох років 
В.О. Шумаков, І.Е. Малиновська, Н.М. Терещенко, О.Б. Кучменко, Л.М. Бабій, 
О.В. Волошина (Київ) –15хв.   
Відповіді на запитання -5хв. 
4. Прогнозування трансформації міокардиту в дилатаційну кардіоміопатію 
на основі вивчення імунологічних біомаркерів та показників структурно-
функціонального стану серця.  
В.М.Коваленко, О.Г.Несукай, С.В.Чернюк  (Київ) –15 хв.   
Відповіді на запитання -5хв. 
5. Серцево-судинні ускладнення при проведенні протипухлинного 
лікування у онкологічних хворих 
 С.М. Кожухов, Н.В. Довганич, О.Е. Базика, О.А. Яринкіна, С.І. Деяк, Н.В.  Тхор 
(Київ) –15хв.   
Відповіді на запитання -5хв. 
 
Підсумки засідання -10 хв. 



 
 
13:30 – 15:40  ЗАСІДАННЯ: Нове в діагностиці, лікування і профілактиці 
серцево-судинних захворювань. 
Модератор: проф. О.С. Сичов 
 
13:30 – 14:20  Круглий стіл: Ведення паціентів з фібриляцією    передсердь 
згідно алгоритма ABC 
Учасники: О.С. Сичов (Київ),  О.О. Ханюков (Дніпро) - 40 хв.   
Відповіді на запитання - 10 хв.   
 
14:20 – 14:45  Проблемна доповідь: 
Раптова серцева смерть - де ми сьогодні в розумінні проблеми?  
 д. мед. н. Руденко К.В. (Київ) 
Відповіді на запитання - 5 хв. 
 
14:45– 15:10  Проблемна доповідь: ЕКГ телемедицина: сучасні рішення, 
перспективи 
Л.І. Ткач (Полтава)  -  20 хв.  
Відповіді на запитання - 5 хв. 
 
15:10 – 15:35  Проблемна доповідь:  
Гендерні особливості в менеджменті хворих з реваскуляризацією міокарду            
        
проф. М.М. Долженко (Київ) -  20 хв.  
Відповіді на запитання - 5 хв.   
 
15:35 – 15:40  Завершення першого дня конференції 
 
 

ПЯТНИЦЯ, 19 лютого 
 

СТУДИЯ 
 

11:00 – 12:30      КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ   
 
Модератор:   д.м.н. С.В.Чернюк  
1. Віддалені результати коронарного стентування у пацієнтів, що перенесли 
гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмент ST 
Ю.В. Кашуба (Київ) - 10 хвилин   
Відповіді на запитання - 5 хв.  
2.Гендерні особливості хворих з гомозиготною сімейною 
гіперхолестеринемією 
Н. М. Чулаєвська (Київ) - 10 хвилин   



Відповіді на запитання - 5 хв.  
3.Виявлення первинної та вторинної дисліпідемії за результатами 
обстеження когорти пацієнтів працездатного віку 
К.О. Тімохова (Київ)  - 10 хвилин   
Відповіді на запитання - 5 хв.  
4.Довгостроковий клінічний прогноз при ХСН: місце параметрів нутритивного 
статусу та тканинних складових тіла 
К.В. Войцеховська (Київ) - 10 хвилин   
Відповіді на запитання - 5 хв.  
5. Новий метод оцінки прогнозу у хворих STEMi  на основі вивчення 
клітинного складу кров 
О.В.  Довгань(Київ)  -  10 хвилин   
Відповіді на запитання - 5 хв.  
6. Клінічний перебіг фібриляції та тріпотіння передсердь на тлі артеріальної 
гіпертензії в фокусі імунного статуса пацієнта та інтенсивності системного 
запалення 
О.Я. Ільчишина (Київ)  -  10 хвилин   
Відповіді на запитання - 5 хв.  
 
12:30 – 13:10  ЛЕКЦІЯ: професор  М.І. Лутай (Київ) 
Антитромботична терапія пацієнтів зі стабільною ІХС  з синусовим ритмом. 
Фокус на паціентів високого ризику -  35 хв.         
Відповіді на запитання - 5 хв.  
 
 
13:10 – 14:10 ЗАСІДАННЯ: Коронавірусна інфекція та серцево-судинні 
захворювання 
Модератор:   акад. НАМН України В.М. Коваленко 
 
13:10 – 14:10 Панельна дискусія: COVID-19 інфекція як тригер міокардита?  
Учасники: акад. НАМН України, В.М. Коваленко, професор О.Г. Несукай, 
д.мед.н. С.В. Чернюк (Київ)  
Відповіді на запитання - 10хв.   
 
14:10 – 14:50 Комбінована коморбідність і  COVID-19 . Досвід співпраці 
кардіолога, ревматолога та невролога 
Модератор: д.м.н. Л.А. Міщенко 
Учасники: к.м.н. І.Л. Ревенько, к.м.н. О.О. Гарміш  - 30 хв.  
Відповіді на запитання- 10 хв.   
     
14:50 – 15:00 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

     акад. НАМН України, В.М. Коваленко 
 


