
Розклад засідань Конференції 
Дата Конференц-зали «А, В, С, Д, E, F» ( 1 поверх) 
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9.00 – 9.30      Лекція:  «Фібриляція передсердь»   - проф. Сичов О.С. (Київ) 

9.30 – 9.45      Офіційне відкриття конференції 

9.45 – 10.30    Симпозіум «Нові стандарти антикоагулянтної терапії при ФП – від досліджень до реальної практики застосування» 

10.30 – 11.15  Симпозіум  «Використання НОАК в реальній клінічній практиці. Фокус на безпеку» 

11.15 – 13.00  Спільне засідання Асоціації Аритмологів України та Європейської асоціації ритму серця (EHRA) 

13.00 – 13.45   Лекція:  «Чи всі НОАК однакові?» -  проф. Р.Хатала (Братіслава, Словакія) 

13.45 – 14.30          ПЕРЕРВА    

Конференц-зали «А, В, С, Д, E, F» ( 1 поверх) 

13.45 – 14.30   Обідня перерва 

14.30 – 15.15   Майстер-клас  «Практичні аспекти ведення пацієнтів з ФП та супутньою СС патологією» 

15.15 – 15.45   Обмін думками «Функціональні аритмії: проблема і можливі шляхи вирішення», «Вагус-асоційовані суправентрикулярні порушення серцевого ритму» 

15.45 – 16.15  Розбір клінічного випадку: «Диференційований підхід до лікування пацієнтів з порушеннями ритму  

в різних клінічних ситуаціях» 

16.15 –  16.45  Лекція  проф. Жарінов О.Й. (Київ) «Використання  флекаїніду в різних клінічних ситуаціях»   

16.45  –  17.00  Майстер-клас «Ведення пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь» 

17.00 – 17.30    Лекція проф. Сіренко Ю.М. (Київ) «Артеріальна гіпертензія та порушення ритму серця»   

17.30  –  18.00  Лекція  «Afib - technology - раннє виявлення фібриляції передсердь, профілактика інсультів» -  д.м.н. Віллем Верберк (Маастріхт, Нідерланди) 

18.00 – 18.15  «Ендотелійзалежні механізми аритмогенезу при ІХС» 

18.15 – 18.30 «Чи впливає тип фібриляції передсердь на перебіг відновного періоду інсульту?» 

18.30 – 18.45  «Використання системи Carto для лікування складних порушень ритму» -к.м.н. Кравченко Т.В. (Харків) 

18.30 – 18.45  Обговорення. Підведення підсумків першого дня конференції. 
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ЗАЛА «A»   

(1 поверх) 

ЗАЛА «B,C,D»  

(1 поверх) 

ЗАЛА «F»   

 (1 поверх) 

ЗАЛА «E»  

(1 поверх) 

ЗАЛА «КИЇВ»  

(2 поверх) 

9.00  –  11.00     

Секційне 

засідання 

Фібриляція 

передсердь 

 

11.00  –  13.00     

Секційне 

засідання 

Клінічна 

аритмологія 

 

8.30  –  11.30      

Майстер-клас з 

аритмології  для 

лікарів по 

спеціальності   

«Загальна практика-

сімейна медицина» 

приурочений до дня  

сімейного  лікаря   

19 травня 

 

11.30 - 13.00   

Секційне засідання 

Серцево-судинна 

візуалізація: 

практичне 

використання у 

хворих з аритміями 

9.00  –  9.30    Майстер-клас 

«Міфи і реальна практика 

антикоагулянтної терапії: АВК або 

НОАК? Жива дискусія» 

 

9.30 –  10.00   Майстер-клас 

«Вирішення практичних питань 

антикоагулянтної терапії у 

коморбідних пацієнтів з ФП» 

 

10.00 –  11.00   Майстер-клас 

 «Оборотна коагуляція. Нові 

можливості застосування дабігатрану» 

 

11.00 –  12.00  Майстер-класи  

«Нові антикоагулянти як можливість 

оптимізації ведення пацієнтів з НФП  

на  міждисциплінарному рівні» 

 

12.00 –  12.20   

Розбір клінічного випадку: 

9.00  –  9.40    Майстер-клас    

«WatchBP - нове покоління приладів для амбулаторної діагностики 

гіпертензивних станів в практиці сімейного лікаря» 

 

9.40  –  10.00   Майстер-клас 

«Диференційований підхід при призначенні антиаритмічної терапії у 

пацієнтів із шлуночковою екстрасистолією» 

 

10.00  –  10.20  Майстер-клас   

«Синдром Бругада: ускладнення чи діагностичний підхід при 

застосуванні етацизину» 

 

10.20  –  10.40  Майстер-клас      

«Контроль частоти скорочень шлуночків у пацієнтів з постійною 

формою фібриляції передсердь: вибір оптимального бета-

адреноблокатора» 

 

10.40 – 11.20  Майстер-клас      

«Тактика лікаря при рідких пароксизмах фібриляцій передсердь. 

Точки нашого впливу». 

 

9.00- 11.00  

Секція 

молодих 

вчених 

 

11.00  –  13.00    

 Секційне 

засідання 

Інвазивна 

аритмологія 



Аритмологічний пацієнт з супутньою 

патологією  

 

12.20 –  13.00   

Розбір клінічного випадку: 

багаторічне спостереження за 

пацієнтом з фібриляцією  передсердь. 

 

11.20 – 11.40   

«Додаткові можливості лікування фібриляції передсердь у хворих з 

артеріальною гіпертензією. Власний досвід» 

 

11.40  –  12.00     

«Чи завжди ми оптимізуємо патогенетичну терапію нестабільної 

стенокардії? Розбір клінічного випадку.» 

 

12.00  –  12.40  Лекція  

проф. Колесник Т.В. (Дніпро)  

«Від ефективного лікування АГ до профілактики розвитку СН» 

 

12.40  –  13.00  Майстер-клас      

Лизогуб. С.В. (Київ) 

«Інвазивні технології в лікуванні аритмій»  

 

ПЕРЕРВА 

ЗАЛА «A» 
 

13.10 – 13.30  Генеральна Асамблея Асоціації аритмологів України 

                        Закриття конференції 

 


