
 
 

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  « Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, 
 ендокринологія, гематологія та трансфузіологія»  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Артеріальні гіпертензії: терапевтичні, неврологічні  

та медико-соціальні аспекти профілактики і лікування» 
 

Дата та час проведення: 27 квітня 2017 року, 10.00-16.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №4 

Організатор: ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами 

Інформаційний спонсор: газета МОЗ України і галузевої профспілки «Ваше здоров’я» 

Організаційний внесок (кошти в сумі 200 грн.) сплачується під час реєстрації (у конференц-залі) 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Президія організаційного комітету: 
Д.Д. Дячук (голова), М.Ю. Коломоєць (заст. голови), В.А. Піщиков, В.З. Нетяженко, А.М. Кравченко, 
Ю.Б. Ященко, В.А. Ганзюк 
Члени оргкомітету: 
Г.З. Мороз, О.Є. Коваленко, І. М. Гідзинська, В.М. Безпрозванна, О.О. Дзізінська, Т.В. Черній, 
К.О. Міхалєв, О.М. Костюкевич, Т.С. Ласиця, Т.Б. Бевзенко, В.С. Пасько, Н.М. Оводюк, О.В. Литвин, 
І.Л. Якименко, Н.Ю. Кондратюк, Н.В. Шестак 

 

ПРОГРАМА* 
 

08.30-10.00 Реєстрація учасників конференції 

10.00-10.15 

Відкриття конференції 
Президія: Д.Д. Дячук, В.А. Піщиков, В.З. Нетяженко, М.Ю. Коломоєць, А.М. Кравченко, 
Ю.Б. Ященко 
Вітальне слово директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 
Д.Д. Дячука 
 

Перше пленарне засідання 
Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні, 
організаційно-методичні аспекти профілактики і лікування 

 

Президія: чл.-кор. НАМН України В.З. Нетяженко, М.Ю.Коломоєць, А.М. Кравченко, Ю.Б. Ященко 

10.15-10.35 
 

Артеріальна гіпертензія в Україні 
В.З. Нетяженко (Київ) 

10.35-10.55 
 

Практичні аспекти впровадження профілактики серцево-судинних захворювань 
у військовослужбовців  
Мороз Г.З., Ткачук І.М. (Київ) 

10.55-11.15 
Медико-соціальні аспекти профілактики хвороб системи кровообігу 
у багатопрофільному закладі охорони здоров’я 
Ганзюк В.А. (Київ) 

11.15 11.35 
Клініко-патогенетичні та лікувально-реабілітаційні аспекти церебральних ускладнень 
артеріальної гіпертензії 
Коваленко О.Є. (Київ) 

11.35-11.55 
Артеріальна гіпертензія як предиктор гострого коронарного синдрому. 
Результати локального відомчого реєстру пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда 
Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сімак І.М. (Київ) 

11.55-12.15 Артеріальна гіпертензія та сексуальна дисфункція у чоловіків 
Бойко М.І. (Київ) 



12.15-12.30 
Оцінка компетентності медичних працівників щодо профілактики серцево-судинних 
захворювань та здорового способу життя 
Ласиця Т.С. (Київ) 

12.30-12.45 
Моніторинг індикаторів якості медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію 
на етапі спеціалізованої допомоги 
Гідзинська І.М., Безпрозванна В.М. (Київ)  

12.45 -13.00 
Методологія впровадження медико-статистичного моніторингу та оцінювання 
в практику закладу охорони здоров’я 
Кондратюк Н.Ю. (Київ) 

13.00-14.00 
 

ПЕРЕРВА 
 

Друге пленарне засідання 
Артеріальна гіпертензія і супутня патологія 

14.00-12.15 

 

Когнітивні та емоційно-вольові розлади у осіб працездатного віку 
з дисциркуляторною енцефалопатією 
Литвин О.В. (Київ) 

14.15-14.30 
Нейропротекторна терапія у лікуванні гострих і хронічних порушень мозкового 
кровообігу 
Черній Т.В. (Київ) 

14.30-14.45 Екстрапірамідні ускладнення та якість життя після ішемічного інсульту 
Оводюк Н.М. (Київ) 

14.45-15.00 Застосування методу фазаграфії при проведенні скринінгу населення для виявлення 
ішемічної хвороби серця 
Кравченко А.М., Файнзільберг Л.С., Міньковська Т.В., Станіславська С.С. (Київ) 

15.00-15.15 Артеріальна гіпертензія при ANCA-асоційованих васкулітах 
Бевзенко Т.Б. (Київ) 

15.15- 15.30 
Особливості добового ритму артеріального тиску у школярів із надлишковою масою 
тіла 
Заболотна І.Е. (Київ) 

15.30-15.45 
Еритроцитоз у хворих на артеріальну гіпертензію як патогенетичний фактор 
ендотеліальної дисфункції 
Костюкевич О.М., Міщенюк О.Ю., Беньковська Л.К. (Київ) 

15.45-16.00 Обговорення доповідей 
16.00-16.15 
 

Прийняття резолюції та закриття конференції 
 

Постерна сесія (стендові доповіді) 
Модератори: Г.З. Мороз, Т.В. Черній, К.О. Міхалєв 

 

Дисфункція нирок у пацієнтів з гострим коронарним синдромом 
Сопко О.О. (Київ) 
Взаємозв'язок між показниками функції тромбоцитів і біохімічними показниками крові у пацієнтів 
із ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою 
Пасько В.С., Костюкевич О.М., Беньковська Л.К. (Київ) 
Патогенетичні особливості формування больових синдромів у хворих на інсульти  
Чіжикова М.Є. (Київ) 
Анатомо-фізіологічні особливості венозної системи мозку в забезпеченні гемодинамічного балансу 
церебрального кровопостачання 
Притико Н.Г. (Київ) 
Застосування інформаційних технологій для підвищення прихильності хворих на АГ до лікування 
Безугла М.В. (Київ) 
Проблемні питання медичної допомоги в найперші години ішемічного інсульту 
Гостєва Г.В. (Херсон) 
Варіабельність АТ: сучасний стан проблеми 
Німцович Т.І. (Хмельницький) 
Поєднання артеріальної гіпертензії  з ішемічною хворобою серця у чоловіків з різними видами 
порушень пуринового обміну: особливості перебігу 
Якименко І.Л. (Київ) 
Аналіз показників еластичних властивостей судин та мінеральної щільності кісткової тканини у 
пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
Нішкумай О.І., Лазарєв П.О., Лазарєва К.П., Кордубайло І.А.  (Київ) 

 

Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


