
 
 

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»  

 

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА 
ім. акад. Н.Д. Стражеска 

 

«Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу 
на основі доказової медицини» 

 

Дата та час проведення: 25 квітня 2017 року, 10.00-17.00 
Місце проведення: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №4, м. Київ 

Організатори: 
Національна академія медичних наук України; Асоціація кардіологів України; 
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України 

Почесний голова: 
Директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, академік НАМН України, 
професор Коваленко Володимир Миколайович 
Заступники голови: 
проф. Є.П. Свіщенко  
проф. О.І. Мітченко 
Члени оргкомітету: 
проф. Л.Г. Воронков,  проф. М.І. Лутай, проф. Несукай О.Г., проф. Ю.М. Сіренко, проф. О.С. Сичов, 
проф. О.М. Пархоменко, проф. Ю.М. Соколов, проф. М.Ю.Соколов, проф. В.О. Шумаков 
Секретаріат: ст.н.сп. Л.Л. Вавілова 
Партнери конференції: ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС УКРАЇНА», SERVIER (Франція), BAYER (Німеччина), BOEHRINGER 
INGELHEIM (Німеччина), ТОВ «KРKA УКРАЇНА», OLFA (Україна), TAKEDA (Японія), БОРЩАГІВСЬКИЙ 
ХІМФАРМЗАВОД (Україна), КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД (Україна), ДАРНИЦЯ (Україна) , МІКРОХІМ (Україна), 
КУСУМ ФАРМ (Україна), HOMVIORA (Німеччина) 

ПРОГРАМА* 
Реєстрація — 9.00-10.00 

ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ — 10.00-10.10 
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ — 10.10-13.00 

Презентація експертно-консультативних центрів ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України» (проф. О.І. Мітченко — 10 хв). 
Персоніфікація лікування хворого з високим кардіометаболічним ризиком (проф. О.І. Мітченко — 30 хв.) 
Раціональна комбінована терапія — основа сучасного лікування артеріальної гіпертензії 
проф. Ю.М. Сіренко — 30 хв. 
Проблемні питання діагностики і лікування резистентної артеріальної гіпертензії 
проф. Є.П.Свіщенко, д.м.н. Л.А.Міщенко — 30 хв. 
Принципи раціональної медикаментозної терапії пацієнтів зі стабільною ІХС (проф. М.І. Лутай — 30 хв.) 

Антиаритмічна і антитромботична терапія фібриляції передсердь (проф. О.С. Сичов — 30 хв.) 
АГ при цукровому діабеті (проф. Ю.М. Сіренко — 10 хв.) 
ОБІД 13.00-14.00 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ — 14.00-17.10 
«Регіональна реперфузійна мережа» — національний стандарт лікування пацієнтів з гострим коронарним 
синдромом (проф. М.Ю.Соколов — 30 хв.) 
Проблемні питання лікування набутих вад серця та коморбідних захворювань (проф. О.Г. Несукай — 30 хв.) 
Діагностика та лікування ХСН: огляд сучасних підходів (проф. Л.Г. Воронков — 30 хв.) 
Клінічний випадок (проф. Л.Г. Воронков — 10 хв.) 
Практичні аспекти ведення хворих з високим ризиком артеріального і венозного тромбоемболізму в невідкладній 
кардіології (член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко, д.м.н. О.І. Іркін — 30 хв.) 
Принципи діагностики, лікування і профілактики тромбоемболічних ускладнень (д.м.н. С.М.Кожухов — 30 хв.) 
Обговорення, запитання 
Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


