
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься 

до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році» 

 

 

У рамках Конгресу 

 

Н а п р я м  « Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, 

ендоскопія, комбустіологія»  

 

Науково-практична конференція 

«Серцево-судинна патологія: причини та наслідки» 

 

Дата та час 

проведення: 
25 квітня 2017 року, 14.00-17.00 

Місце 

проведення: 

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, конференц-зал № 14, 

м. Київ 

Організатори та 

співорганізатори: 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»; 

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М .М. Амосова НАМН 

України» 

 

ПРОГРАМА* 

 

Сучасні підходи до профілактики та лікування судинних катастроф ЦНС у жінок 

репродуктивного віку 

Цимбалюк В.І., академік НАМН України, Національний Медичний університет ім. академіка 

О.О. Богомольця; Антипкін Ю.Г., академік НАМН України; Давидова Ю.В., д.мед.н., ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» 

Акушерська кардіологія та кардіохірургія 

Антипкін Ю.Г., академік НАМН України; Давидова Ю.В., д.мед.н., ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства та гінекології НАМН України»; Лазоришинець В.В., член-кореспондент НАМН України; 

Сіромаха С.О., к.мед.н.; Руденко К.В., д.мед.н.; Крикунов О.А., д.мед.н.; Кравченко В.І., к.мед.н.; 

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова 

Профілактика тромбогеморагічних ускладнень у вагітних групи високого ризику 

Нетяженко В.З., член-кореспондент НАМН України, Національний медичний університет 

ім. О.О.Богомольця 

Гіпертензивні розлади вагітності та асоційована з ними серцево-судинна патологія 

Давидова Ю.В., д.мед.н.; Двуліт М.-М. П., к.мед.н., Огородник А.О., к.мед.н., Бутенко Л.П., лікар, 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» 

Профілактика акушерських, кардіальних та перинатальних ускладнень при аутоімунній 

патології 

Лиманська А.Ю., к.мед.н., Мокрик О.М., к.мед.н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 

НАМН України»; Шевчук Є.В., лікар; Гарміш О.О., к.мед.н., Інститут кардіології імені академіка 

М.Д. Стражеска 

Застосування новітніх технологій діагностики стану таргетних органів та плода у вагітних групи 

високого ризику 

Лук’янова І.С., д.мед.н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»; 

Тарасюк Б.А., д.мед.н., ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» 

 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 


