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вельмишановний(-а)_______________________________________!
Національна академія наук України, Національна академія медичних наук України, Міністерство 

охорони здоров’я України, Асоціація кардіологів України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені ака-
деміка М.Д. Стражеска» НАМН України» запрошують Вас взяти участь у роботі XVIII Національного 
конгресу кардіологів, що відбудеться в Києві 20–22 вересня 2017 р.

Особливу увагу на Конгресі буде приділено питанню формування персоніфікованого підхо-
ду до лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями на основі доказової медицини 
та практичного досвіду профілактичної кардіології та спадкоємності в роботі кардіологів та кардіохі-
рургів і питанням реформування в галузі кардіології.

Важливою подією на Конгресі буде презентація Державної програми профілактики, лікування 
та реабілітації серцево-судинних захворювань на 2017–2021 роки.

У рамках Конгресу будуть проведені Спільна наукова сесія Європейського товариства кардіологів 
та Асоціації кардіологів України, а також I Українсько-польський форум. Ви зможете ознайомитися з останніми досяг-
неннями науки в лекціях провідних вчених-кардіологів із США, Німеччини, Франції, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Лит-
ви, Словаччини та Вірменії.

Складні клінічні випадки будуть представлені в секції «В допомогу практикуючому лікарю» з інтерактивним голосу-
ванням.

Також на Конгресі для лікарів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» буде вперше прочитано курс 
лекцій «Кардіологія для сімейних лікарів» і продовжено курс «Практична аритмологія».

Вже стало традицією проведення конкурсу наукових робіт молодих вчених та обговорення стендових доповідей.
Завершиться Конгрес нарадою з організаційно-методичних проблем кардіології та Генеральною асамблеєю Асоціації 

кардіологів України.
Ми впевнені, що Конгрес дасть можливість конструктивного наукового спілкування, професійного росту та соціальної 

взаємодії всіх учасників. Протягом цих днів спілкування делегатів та гостей Конгресу обіцяє бути інформативним і корис-
ним.

dear colleaques!
National Academy of Sciences of Ukraine, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ministry of Health of Ukraine, 

Ukrainian Association of Cardiology, SI «NSC «M.D. Academic Strazhesko Institute of Cardiology» NAMSU» invite you to take 
part in the work of the XVIII National Congress of Cardiology which will be held in Kyiv on 20th–22nd of September 2017.

Special attentiuon in the work of the Congress will be devoted to the problem of the formation of the personalized approach 
to the treatment of the patients with cardiovascular diseases founded on evidence-based medicine and beyond its bounds, 
the problems of preventive catdiology and continuity in work of cardiologists and cardio-surgeons in the main directions of car-
diology.

The important event at the Congress will be the presentation of the State Program of prevention, treatment and rehabilitation 
of cardiovascular diseases for 2017–2021 years.

In frames of the Congress will be held the Joint Scientific Session of the European Society of Cardiology and the Ukrainian 
Association of Cardiology, as well as the I Ukraine-Polish Forum. You will have the possibility to get aquaintance with the latest 
scientific achievements in lectures of the prominent scientists — cardiologists from USA, Germany, France, Netherlands, Poland, 
Spain, Lithuania, Slovakia and Armenia.

The complex clinical events will be presented in the section: In assistance to the practicing doctor» with interacting voting.
At the Cogress will be also delivered in the first time the initial course of lectures «Practical arrhythmology» for doctors on spe-

ciality «General practice — family medicine». It has already become the tradition of carrying out the competition of the junior 
scientists work and the discussion of the board reports.

During the work of the Congress will be held the General Assambly of the Ukrainian Association of Cardiology, and Counsil 
on the organizing and methodical problems of the Cardiological Service of Ukraine.

The Congress will be finished by the Meeteing on the organizing and methodical problems of the Cardiological Service and 
General Assambly of the Ukrainian Association of Cardiology.

We are sure that the Congress will give the possibility of constructive communications, professional growth and social coop-
eration of all participants. During these days the communication of the delegates and guests of the Congress will be informative 
and useful
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загальна інфорМація

Місце проведення робота конгресу проводитиметься:
нСк «олімпійський» — 20-22 вересня 2017 р.
(вул. велика васильківська, 55)
готель «русь» — 21 вересня 2017 р.
(вул. госпітальна, 4)

реєстрація реєстрація делегатів та учасників:
нСк «олімпійський» (2-й поверх)
20 вересня — з 08:00 до 17:00
21 вересня — з 08:00 до 17:00
22 вересня — з 08:00 до 15:00
готель «русь» (1-й поверх)
21 вересня — з 08:00 до 17:00
Зареєстрованим учасникам Конгресу будуть надані портфель делегата, який містить збірник 
тез, програму, посібники, методичні рекомендації, сертифікат і талон для отримання ланч-
боксу

Урочисте
відкриття

Урочисте відкриття Xviii національного конгресу кардіологів України відбудеться 20 ве-
ресня о 17:30 в нСк «олімпійський», «хол чемпіонів» (вул. велика васильківська, 55)

прес-конференція прес-конференція за участю представників Міністерства охорони здоров’я України, 
кабінету Міністрів України, національної академії медичних наук України та асоціації 
кардіологів України відбудеться 21 вересня 2017 р. з 13:00 до 14:00 у залі «фортіус»

проїзд Проїзд до НСК «Олімпійський» та Готелю «Русь» — станція метро «Олімпійська»

інформація
для доповідачів

Кімната доповідачів знаходиться поряд із конференц-залом «Фортіус», де Ви маєте змогу пе-
реглянути свою презентацію перед виступом.
Усі зали оснащені мультимедійними проекторами і ноутбуками. На комп’ютерах встановлені 
операційна система Windows 7, MS Power Point 2010. Доповідачам необхідно не пізніше ніж 
за 30 хв до початку засідання надати свої носії інформації (флеш-карти, CD, DVD-диски) від-
повідальному з технічного супроводу в залі

оргкомітет 03680, київ-151, вул. народного ополчення, 5
дУ «ннц «інститут кардіології імені академіка М.д. Стражеска» наМн України»
телефони для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22
факс: (044) 249-70-03, 275-42-09
e-mail: orgmetod2017@gmail.com
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генеральні партнери конгреСУ

тов «Санофі-авентіс Україна» bayer 
(Німеччина)

servier 
(Франція)

тов «крка Україна» takeda 
(Японія)

дарниця 
(Україна)

arteriUM
(Україна)

головні партнери конгреСУ

pfizer 
(США)

кУСУМ фарМ 
(Україна)

olfa 
(Латвія)

astra zeneca
(Велика Британія)

gedeon ricHter
(Угорщина)

київСький вітаМінний завод
(Україна)

партнери конгреСУ:
ACINO (Швейцарія), ASPEN (Україна), AUROBINDO (Індія), BOEHRINGER INGELHEIM (Німеччина), GRINDEKS (Латвія), 
HEEL (Німеччина), MEDOCHEMIE LTD (Кіпр), MEDTRONIC (США), MICROLIFE (Швейцарія), PRO.MED.CS Praha a.s. (Че-
хія), RECORDATI GROUP (Італія), ROST GROUP (Україна), ЗДРАВО (Україна), ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» (Україна), 
САНДОЗ (Німеччина/Швейцарія), СОНА-ФАРМ (Україна), ЮРІЯ-ФАРМ (Україна), ЮТАС (Україна)

Під час проведення Конгресу будуть працювати виставки лікарських препаратів і медичних виробів та прила-
дів провідних компаній України і світу:

ACINO (Швейцарія), Alpen Pharma AG (Швейцарія), ALVOGEN (Україна), ARTERIUM (Україна), ASPEN (Україна), 
AstraZeneca (Велика Британія), AUROBINDO (Індія), BAYER (Німеччина), BERLIN-CHEMIE (Німеччина), BOEHRINGER 
INGELHEIM (Німеччина), D-r REDDY’S (Індія), GEDEON RICHTER (Угорщина), GRINDEKS (Латвія), HEEL (Німеччина), 
HOMVIORA (Німеччина), IMESС (Україна), MEDOCHEMIE LTD (Кіпр), MEDTRONIC (США), MICRO LABS (Україна), 
MICROLIFE (Швейцарія), WORLD MEDICINE (Україна), MUCOS PHARMA (Німеччина), OLFA (Латвія), PFIZER (США), 
PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехія), RECORDATI GROUP (Італія), ROST GROUP (Україна), SERVIER (Франція), TAKEDA (Япо-
нія), Борщагівський ХФЗ (Україна), Здоров’я (Україна), ЗДРАВО (Україна), КАРДІОЛІТА (Литва), КИЇВСЬКИЙ ВІТА-
МІННИЙ ЗАВОД (Україна), КУСУМ ФАРМ (Україна), МЕД ЕКСІМ (Україна), Центр кардіохірургії медичної мережі 
«ДОБРОБУТ» (Україна), ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» (Україна), Сандоз (Німеччина/Швейцарія), СОНА-ФАРМ (Укра-
їна), ТОВ «ЗМ» (Україна), ТОВ «КРКА УКРАЇНА» (Україна), ТОВ «Ранбаксі Фармасьютікалс Україна» (Україна), 
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (Україна), УкрТелеМед (Україна), ФАРКОС (Україна), ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА 
«ДАРНИЦЯ» (Україна), ЮРІЯ-ФАРМ (Україна), ЮТАС (Україна)

інфорМаційне забезпечення:
«Український кардіологічний журнал»; Видавничий дім «МОРІОН»: «Український медичний часопис»; Видавничий 
дім «ЗАСЛАВСЬКИЙ»: Газета: «Новости медицины и фармации»; Видавництво MEDIX: «Мистецтво лікування», «Ліки 
України», «Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»; Видавничий дім «Здоров’я України, Медичні журнали»: 
«Серцева недостатність та коморбідні стани», «Практична ангіологія», «Раціональна Фармакотерапія»; Видавництво 
«Медкнига»: «Практикуючий лікар», «Ендокринологія»; Видавничий дім «Медіка Прес»: «Consilium Medicum Ukraina»; 
Видавництво «Профессиональные издания Восточная Европа»: «Кардиология: от науки к практике»; «Український ме-
дичний вісник»: «Терапія», «Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром»; ТОВ «Меділенд Агентство ефективних комуні-
кацій»; ТОВ «ВІРА ПРОДЖЕКТ»; Електронний науково-практичний журнал про кардіологію www.webcardio.org; Україн-
ський кардiологiчний портал www.ukrcardio.org, www.strazhesko.org.ua
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prograM of Meetings

20th of septeMber (Wednesday)

nsc «oliMpiyskiy»

Hall of cHaMpions

09:00–10:00 Joint session of associations of cardiology 
of Ukraine and poland
cardiology in poland and Ukraine: clinical approaches 
based on european guidelines
Moderators: acad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, 

prof. O.S. Sychov, prof. J.D. Kasprzak

patients with atrial fibrillation — from diagnosis 
to management
1. diagnosis of patients with atrial fibrillation — what 

is new in european recommendations
M. Chudzik (Poland) — 15 min

2. ecHo in atrial fibrillation patients
J.D. Kasprzak (Poland) — 15 min

3. antiarrhythmic therapy in atrial fibrillation patients

O.S. Sychov (Ukraine) — 15min
4. stroke prevention — practical and clinical approaches 

in european recommendations
А. Tomaszuk-Kazberuk (Poland) — 15 min

10:00–10:40 the opinion of a specialist
the cardiovascular polypill: innovation in improving 
adherence and cost effectiveness of secondary 
prevention worldwide

Dr. Alberto Cordero (Spain)

10:40–11:20 scientific and practical symposium
How to increase the efficacy of treatment of patients 
with ischemic heart disease: the role of new fixed dose 
combination of beta-blocker and ace inhibitor
Participants : corr. member of the NAMSU, prof. K.M. Amosova, 

corr. member of the NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko (Kyiv)

11:20–12:00 scientific and practical symposium*
anticoagulant therapy in patient of high risk bleeding 
and stroke under af: how to keep the balans of efficacy 
and safety
Participants: corr. member of the NAMSU, prof. O.M. Par-

khomenko, prof. O.S. Sychov (Kyiv)
*With the scientific support of the «Bayer» company.

12:00–12:40 scientific–practical symposium
combined antihypertensive therapy: beyond the limits 
of the usual effects
1. How to win the fight with arterial hypertension?

prof. T.V. Kolesnik (Dnipro)

програМа заСідань

20 вереСня (Середа)

нСк «оліМпійСький»

хол чеМпіонів

09:00–10:00 Спільне засідання асоціацій кардіологів 
України та польщі
кардіологія у польщі та Україні: клінічні підходи, 
основані та Європейських рекомендаціях
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Ковален-

ко, проф. О.С. Сичов, проф. Ж.Д. Каспрцак

пацієнти з фібриляцією передсердь — від діагнозу 
до ведення
1. діагностика у пацієнтів із фібриляцією перед-

сердь — що нового в Європейських рекомендаціях
М. Худзик (Польща) — 15 хв

2. ехо у пацієнтів із фібриляцією передсердь
Ж.Д. Каспрцак (Польща) — 15 хв

3. антиаритмічна терапія пацієнтів із фібриляцією 
передсердь
О.С. Сичов (Україна) — 15 хв

4. попередження інсульту — практичний та клініч-
ний підходи в Європейських рекомендаціях
A. Томащук-Кацберук (Польща) — 15 хв

10:00–10:40 думка спеціаліста
кардіоваскулярний поліпіл: інновація 
для покращення прихильності та економічної 
ефективності вторинної профілактики у світі

Др. Альберто Кордеро (Іспанія)

10:40–11:20 науково-практичний симпозіум
як підвищити ефективність лікування пацієнтів з іхС: 
місце нової фіксованої комбінації бета-блокатора 
та іапф
Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. К.М. Амосова, чл.-

кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко (Київ)

11:20–12:00 науково-практичний симпозіум*
антикоагулянтна терапія у пацієнтів високого ризику 
кровотеч та інсульту при фп: як утримати баланс 
ефективності та безпеки?
Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархомен-

ко, проф. О.С. Сичов (Київ)
*За наукової підтримки компанії «Байєр».

12:00–12:40 науково-практичний симпозіум
комбінована антигіпертензивна терапія: за межами 
звичних ефектів
1. як виграти в боротьбі з артеріальною гіпертензією?

проф. Т.В. Колесник (Дніпро)
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2. additional possibilities in the atrial fibrillation treat-
ment: unexpected decisions
PhD O.M. Romanova (Kyiv)

12:40–13:20 scientific and practical symposium
treatment of the patients with complicated arterial 
hypertension
1. the blockers of the angiotensine 2 receptors: if there 

is any difference between molecules?
prof. Yu.M. Sirenko (Kyiv)

2. the place of beta-blockers in the treatment of heart 
failure
prof. O.Yo. Zharinov (Kyiv)

13:20–14:00 scientific and practical symposium
lipitenzia: new disease in the medical practice?

Participants: prof. O.Yo. Zharinov (Kyiv), prof. Yu.A. Ivaniv 
(Lviv)

14:00–15:00 break

15:00–16:50 international scientific session of cardiolo-
gists Usa, france and Ukraine
Presidium: acad.of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, corr. mem-

ber of NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko, corr. member 
of NAMSU, prof. K.M. Amosova, Dr. Patrick Goldstein, 
Dr. D. Shmorgun

1. chanalopathy as a background of genetically depen-
dent cardiac arrhythmias
Dr. D. Shmorgun (USA) — 30 min

2. early treatment of steMi patients: antiplatelet and 
anticoagulant therapy

Dr. Patrick Goldstein, MD F.E.S.C. (Lille, France) — 
30 min

3. practical aspects of secondary prevention of acute 
coronary syndrome
corr. member of NAMSU, prof. K.M. Amosova (Kyiv) — 30 min

16:50–17:15 break

conference Hall «sparta»

10:00–10:40 scientific and practical symposium*
factors which are to be considered in the selection 
of the therapy in high risk patients

prof. Yu.M. Sirenko,(Kyiv), prof O.A. Koval (Dnipro), 
prof. V.Yo. Tseluyko (Kharkiv)

*With the support of the PFIZER company.

10:40–11:20 scientific and practical symposium
the patient with the high cardiovascular risk: 
the cornerstones of the contemporary therapy

prof. T.V. Kolesnik (Dnipro)

2. додаткові можливості в лікуванні фібриляції пе-
редсердь: несподівані рішення
к. м. н. О.М. Романова (Київ)

12:40–13:20 науково-практичний симпозіум
лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 
ускладненою серцевою недостатністю
1. блокатори рецепторів ангіотензину-2: чи є різни-

ця між молекулами?
проф. Ю.М. Сіренко (Київ)

2. нюанси клінічного застосування бета-блокаторів 
при серцевій недостатності
проф. О.Й. Жарінов (Київ)

13:20–14:00 науково-практичний симпозіум
ліпітензія: нове захворювання в кардіологічній 
практиці?
Учасники: проф. О.Й. Жарінов (Київ), проф. Ю.А. Іванів 

(Львів)

14:00–15:00 перерва

15:00–16:50 Міжнародна наукова сесія кардіологів 
СШа, франції та України
Президія: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, 

чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, чл.-
кор. НАМН України, проф. К.М. Амосова, д-р Патрік 
Голдштейн, д-р Даніель Шморгун

1. каналопатії як основа генетично детермінованих 
аритмій серця
д-р Даніель Шморгун (США) — 30 хв

2. раннє лікування пацієнтів з гострим коронарним 
синдромом з підйомом ST: антитромбоцитарна 
і антикоагулянтна терапія
д-р Патрік Голдштейн, MD F.E.S.C. (Lille, Франція) — 
30 хв

3. практичні питання вторинної профілактики го-
строго коронарного синдрому
чл.-кор. НАМН України, проф. К.М. Амосова (Київ) — 30 хв

16:50–17:15 перерва

конференц-зала «Спарта»

10:00–10:40 науково-практичний симпозіум*
фактори, які необхідно врахувати при виборі терапії 
пацієнтам високого ризику

проф. Ю.М. Сіренко (Київ), проф. О.А. Коваль (Дні-
про), проф. В.Й. Целуйко (Харків)

*За підтримки компанії PFIZER.

10:40–11:20 науково-практичний симпозіум
пацієнт з високим серцево-судинним ризиком: 
наріжні камені сучасної терапії

проф. Т.В. Колесник (Дніпро)
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11:20–11:50 scientific and practical symposium
aH treatment — the selection of a monotherapy 
and a combined therapy

prof. Yu.M. Sirenko, prof. Ye.P. Svishchenko (Kyiv)

11:50–12:20 clinical seminar
correction of endothelial dysfunction in ischemic heart 
disease: what’s new

Participants: prof. L.G. Voronkov (Kyiv), prof. I.A. Zupa-
netz, prof. O.M. Korzh (Kharkiv)

12:20–12:50 scientific and practical symposium
the results of the private investigation of the aldosteron 
antagonist — eplerenon efficacy in patients with cf

prof. V.Yo. Tseluyko, A.V. Zhadan, O.A. Budko (Kharkiv)

12:50–13:20 scientific and practical symposium
acute coronary syndrome and type 2 diabetes mellitus: 
comorbide patient in the frames of contemporary 
approaches to treatment and prevention of cpomplicatins

corr. member of NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko, 
prof. B.M. Mankovskiy (Кyiv)

13:20–13:50 round table
arterial hypertension and atrial fibrillation: 
a consequence or comorbidity?

prof. O.S. Sychov (Кyiv), MD O.O. Khanyukov (Dnipro)

14:00–15:00 break

conference Hall «odissey»

10:00–12:20 section meeting
cUrrent issUes of gender Medicine
Moderators: prof. O.І. Mitchenko; сor.-member of NAMSU, 

prof. T.F. Tatarchuk, prof. V.I. Pankiv
1. cardiovascular risk in women of perimenopausal age

prof. O.I. Mitchenko, G.Ya. Iliushina (Кyiv) — 15 min
2. preservation of quality of life in women in the post-

reproductive period. social-informational project 
«feminity of the future» (2017–2019)
prof. T.F. Tatarchuk (Кyiv) — 15 min

3. insulin resistance and autoimmune diseases of the 
thyroid gland in women
prof. V.I. Pankiv (Кyiv) — 15 min

4. gender differences in risk factors of cardiovascular 
disease
Z.M. Dubosarska (Dnipro) — 15 min

5. therapy with sex steroids and their antagonists: ef-
fects on the cardiovascular system
G.S. Isaeva, V.I. Volkov (Kharkiv) — 15 min

6. correction of hypoxic disorders in pregnant women 
with cardiac pathology
Yu.V. Davydova (Кyiv) — 15 min

11:20–11:50 науково-практичний симпозіум
лікування артеріальної гіпертензії — вибір 
монотерапії та комбінованої терапії

проф. Ю.М. Сіренко, проф. Є.П. Свіщенко (Київ)

11:50–12:20 клінічний семінар
корекція ендотеліальної дисфункції при ішемічній 
хворобі серця: нове у практиці
Учасники: проф. Л.Г. Воронков (Київ), проф. І.А. Зупанець 

(Харків), проф. О.М. Корж (Харків)

12:20–12:50 науково-практичний симпозіум
результати застосування антагоніста альдостерону — 
еплеренону при серцевій недостатності неішемічного генезу

проф. В.Й. Целуйко, А.В. Жадан, О.А. Будко (Харків)

12:50–13:20 науково-практичний симпозіум
гострий коронарний синдром та цукровий діабет 
2-го типу: коморбідний пацієнт у рамках сучасних 
підходів до лікування та профілактика ускладнень

чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, 
проф. Б.М. Маньковський (Київ)

13:20–13:50 круглий стіл
артеріальна гіпертензія та фібриляція передсердь: 
наслідок чи коморбідність ?

проф. О.С. Сичов (Київ), д. м. н. О.О. Ханюков (Дніпро)

14:00–15:00 перерва

конференц-зала «одіССей»

10:00–12:20 Секційне засідання
актУальні питання гендерної Медицини
Модератори: проф. О.І. Мітченко, чл.-кор. НАМН Украї-

ни, проф. Т.Ф. Татарчук, проф. В.І. Паньків
1. кардіоваскулярні ризики у жінок перименопау-

зального віку
проф. О.І. Мітченко, Г.Я. Ілюшина (Київ) — 15 хв

2. збереження якості життя у жінок в пострепродуктивний 
період. Соціально-інформаційний проект «жіночність 
майбутнього (feminity of the future)» 2017-2019 рр.
проф. Т.Ф. Татарчук (Київ) — 15 хв

3. інсулінорезистентність та аутоімунні захворюван-
ня щитоподібної залози у жінок
проф. В.І. Паньків (Київ) — 15 хв

4. гендерні відмінності факторів ризику серцево- 
судинних захворювань
З.М. Дубосарська (Дніпро)— 15 хв

5. терапія статевими стероїдами та їх антагоністами: 
вплив на серцево-судинну систему
Г.С. Ісаєва, В.І. Волков (Харків) — 15 хв

6. корекція гіпоксичних порушень у вагітних з кар-
діальною патологією
Ю.В. Давидова (Київ) — 15 хв
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7. gender characteristics of arterial hypertension
K.Yu. Yеgorov (Dnipro) — 15 min

8. pathogenetic therapy of climacteric disorders
O.O. Yеfimenko (Кyiv) — 15 min

9. optimization of diagnosis and treatment of cardio-
vascular diseases in women with thyropathia
V.Yu. Romanov (Кyiv)– 15 min

12:20–14:00
lectures for the doctors on speciality «general practice — 
family medicine»
cardiology for faMily doctors
1. the discussion club «the selection of initial thera-

py for the ah treatment: comtemporary demands 
and possible solutions»
prof. Ye.P. Svishchenko, МD L.А. Mishchenko (Kyiv) — 30 min

2. the experience of the lercanidipine and enalapril 
combine therapy application in patients with arterial 
hypertension
prof. M.N. Dolzhenko, L.M. Grubiyak (Kyiv) — 15 min

3. types of the patients, problems of the adherence 
of the patients to treatment, сommunicatively com-
plex patients. How to find an approach?
prof. О.S. Chaban (Kyiv) — 15 min

4. contemporary possibilities of the arterial pressure 
control. What is more important: the agents combi-
nation or adherence to treatment
prof. V.M. Zhebel (Vinnytsa) — 15 min

5. the secrets of cardioprotection. features that should 
be used
prof. T.V. Kolesnik (Dnipro) — 15 min

6. Management and prevention of the cardiovascular 
pathology complications in patients with HcMp
cand. med. sci. N.M. Nosenko, D.V. Scheglov — 15 min

discussion — 10 min

14:00–15:00 break

15:00–17:00 lectures for doctors on speciality «general 
practice»
practical arrHytHMology
1. supraventricular tachycardia: the contemporary 

thechnology of diagnostics and treatment
senior scientist G.M. Solovyan (Kyiv) — 20 min

2. ventricula heart rate disturbances: diagniostics and 
contemporary methods of treatment. sudden cardiac 
death and its prevention
senior scientist Yu.V. Zinchenko (Kyiv) — 20 min

3. atrial fibrillation: diagnostics and peculiaritis 
of treatment. sinus rhythm restoration, prescription 
of antiarrhysmiac agents. approaches to the atrial fi-
brillation treatment in clinical situations
senior scientist О.М. Romanova (Kyiv) — 20 min

7. гендерні особливості артеріальної гіпертензії
К.Ю. Єгоров (Дніпро) — 15 хв

8. патогенетична терапія клімактеричних розладів
О.О. Єфіменко (Київ) — 15 хв

9. оптимізація діагностики та лікування серцево- 
судинних захворювань у жінок із тиреопатією
В.Ю. Романов (Київ) — 15 хв

12:20–14:00
лекції для лікарів за спеціальністю 
«загальна практика — сімейна медицина»
кардіологія для СіМейних лікарів
1. дискусійний клуб «вибір стартової терапії для 

лікування аг: виклики сучасності та можливі рі-
шення»
проф. Є.П. Свіщенко, д. м. н. Л.А. Міщенко (Київ) — 30 хв

2. досвід застосування комбінованої терапії лерка-
нідипіном з еналаприлом у пацієнтів із гіперто-
нічною хворобою
проф. М.Н. Долженко, Л.М. Грубяк (Київ) — 15 хв

3. типи пацієнтів, питання прихильності пацієнтів 
до терапії, складні в спілкуванні пацієнти. як зна-
йти підхід?
проф. О.С. Чабан (Київ) — 15 хв

4. Сучасні можливості контролю артеріального тис-
ку. Що важливіше: комбінація препаратів чи при-
хильність до лікування
проф. В.М. Жебель (Вінниця) — 15 хв

5. Секрети кардіопротекції. Можливості, які треба 
використовувати
проф. Т.В. Колесник (Дніпро) — 15 хв

6. ведення та профілактика ускладнень кардіологіч-
ної патології у пацієнтів із перенесеним гпМк
к. м. н. Н.М. Носенко, Д.В. Щеглов (Київ) — 15 хв

обговорення — 10 хв

14:00–15:00 перерва

15:00–17:00 лекції для лікарів за спеціальністю 
«загальна практика»
практична аритМологія
1. Суправентрикулярні тахікардії: сучасні методи 

діа гностики і лікування
ст. н. с. Г.М. Солов’ян (Київ) — 20 хв

2. Шлуночкові порушення ритму серця: діагности-
ка і сучасні методи лікування. раптова кардіальна 
смерть і її профілактика
cт. н. с. Ю.В. Зінченко (Київ) — 20 хв

3. фібриляція передсердь: діагностика та особливості 
терапії. відновлення синусового ритму призначенням 
антиаритмічних препаратів. підходи до лікування фі-
бриляції передсердь у різних клінічних ситуаціях
ст. н. с. О.М. Романова (Київ) — 20 хв
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4. syncopal states in heart rate disturbances. diagnosis 
and treatment
senior scientist O.I. Frolov (Kyiv) — 20 min

5. contemporary approaches to te application of im-
planted devices
S.V. Lisogub (Kyiv) — 20 min

6. antithrombotic therapy in atrial fibrillation

senior scientist T.V. Getman (Kyiv) — 20 min

conference Hall «altiUs»

10:00–10:20 antagonists of mineral-corticoid receptors 
in the treatment of cardiovascular diseases
Moderators: prof. Ye.P. Svishchenko, prof. T.V. Kolesnik, prof. 

Yu.A. Ivaniv, MD O.O. Khanyukov

10:20–10:40 problem report
algorithm for differential diagnosis of hypertension 
and secondary arterial hypertension

prof. Ye.P. Svishchenko (Kyiv)

10:40–11:00 problem report
adjuvant therapy for comorbidity of arterial 
hypertension and dyslipidemia: results of the study

PhD O.M. Gryb (Kyiv)

11:00–11:40 round table*
cardiology patient in the frame of contemporary 
approaches to the complications: treatment 
and prevention
1. lowering of the cardiovascular catastrophy risk. fo-

cus on dislipidemia
MD L.A. Mishchenko (Kyiv)

2. innovation approach to the effective control of arte-
rial hypertension
prof. Yu.A. Ivaniv (Lviv)

*The round table is arranged with the support of the Acino company.

11:40–12:00 lecture
the alert states in cardiology

12:00–12:40 round table
How to reach of the at control in patients 
with comporbidity?
Participants: prof. Yu.M. Sirenko (Kyiv), prof. V.Yo. Tseluyko 

(Kharkiv)

12:40–13:30 round table
the blockade of carnitine biosynthesis as an urgent 
direction in cardiovascular pharmacotherapy: 
achievements and perpectives
Participants: prof. L.G. Voronkov (Kyiv), prof. P.A. Zelveian 

(Armenia), MD O.O. Khanyukov (Dnipro)

4. Синкопальні стани при порушеннях ритму серця. 
діагностика і лікування
ст. н. с. О.І. Фролов (Київ) — 20 хв

5. Сучасні підходи до застосування імплантованих 
пристроїв
С.В. Лизогуб (Київ) — 20 хв

6. антитромботична терапія при фібриляції перед-
сердь
ст. н. с. Т.В. Гетьман (Київ) — 20 хв

конференц-зала «альтіУС»

10:00–10:20 антагоністи мінералокортикоїдних ре-
цепторів у лікуванні серцево-судинних захворювань
Модератори: проф. Є.П. Свіщенко, проф. Т.В. Колесник, 

проф. Ю.А. Іванів, д.м.н. О.О. Ханюков

10:20–10:40 проблемна доповідь
алгоритм диференційної діагностики гіпертонічної 
хвороби та вторинних артеріальних гіпертензій

проф. Є.П. Свіщенко (Київ)

10:40–11:00 проблемна доповідь
ад’ювантна терапія коморбідності артеріальної 
гіпертензії та дисліпідемії: результати 
дослідження

к. м. н. О.М. Гриб (Київ)

11:00–11:40 круглий стіл*
кардіологічний пацієнт у рамках сучасних підходів 
до лікування та профілактики ускладнень

1. зниження ризику серцево-судинних катастроф.
фокус на дисліпідемію
д. м. н. Л.А. Міщенко (Київ)

2. інноваційний підхід до ефективного контролю 
артеріальної гіпертензії
проф. Ю.А. Іванів (Львів)

*Круглий стіл підготовлений за підтримки компанії Acino.

11:40–12:00 лекція
тривожні стани в кардіології

12:00–12:40 круглий стіл
як досягти контролю ат у коморбідного пацієнта?

Учасники: проф. Ю.М. Сіренко (Київ), проф. В.Й. Целуйко 
(Харків)

12:40–13:30 круглий стіл
блокада біосинтезу карнітину як актуальний 
напрямок кардіоваскулярної фармакотерапії: 
досягнення та перспективи
Учасники: проф. Л.Г. Воронков (Київ), проф. П.А. Зелвеян 

(Вірменія), д. м. н. О.О. Ханюков (Дніпро)
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13:30–14:00 round table
innertion in the achievement of the bp control in Ukraine
Participants: prof. M.I. Lutay, prof. Yu.M. Sirenko (Kyiv)

14:00–15:00 break

15:00–17:00 section meeting
clinical pHarMacology. adverse events/
reactions in real clinical practice: detection, 
ManageMent, prevention?
Presidium: S.M. Kozhukhov, L.I. Kovtun, M.V. Khaitovych
1. adverse events/reactions: the situation in Ukraine — 

point of view of the state expert center
L.I. Kovtun (Kyiv) — 15 min

2. cardiotoxicity of anticancer drugs: clinical implica-
tions, diagnostic, prevention
S.M. Кozhukhov (Кyiv) — 15 min

3. personalized pharmacotherapy in cardiology: current 
state and perspectives
M.V. Khaitovych (Kyiv) — 15 min

4. Heart failure peculiarities in heart and lung diseases

А.I. Yachnik (Kyiv) — 15 min
5. chronic kidney disease in cardiovascular patients — 

chances to prevent and how to treat
S.V. Kushnirenko (Kyiv) — 15 min

6. pharmacological drug interactions in cardiology 
as a risk factor for heart failure onset or worsening

N.V. Dovganych (Kyiv) — 15 min
7. bleeding complication risks of anticoagulant therapy: 

from clinical trials to real clinical practice

О.М. Parkhomenko, S.M. Кozhukhov (Кyiv) — 15 min
discussion. cardiologist’s and pharmacologist’s views
controversial aspects of drug interactions: how 
to prevent adverse events/reactions?
Participants: O.M. Parkhomenko, S.M. Kozhukhov, L.I. Kov-

tun, M.V. Khaitovych

conference Hall «sitiUs»

10:00–14:00 plenary session
Modern MetHods of cardiovascUlar visUalization
Moderators: acad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, 

prof. M.M. Dolzhenko, prof. S.V. Fedkiv, prof. O.S. Sychov, 
prof. Yu.A. Ivaniv

1. project of recommendations for use of echocardio-
graphy in acute cardiovascular care: taskforce of the 
Ukrainian society of cardiology and Ukrainan asso-
ciation of echocardiography
V.M. Kovalenko, M.М. Dolzhenko, O.S. Sychov, S.V. Pota-
shev, L.M. Hrubyak (Kyiv)

discussion — 10 min

13:30–14:00 круглий стіл
інерція в досягненні контролю ат в Україні
Учасники: проф. М.І. Лутай, проф. Ю.М. Сіренко (Київ)

14:00–15:00 перерва

15:00–17:00 Секційне засідання
клінічна фарМакологія. побічні явиЩа/реакції 
в реальній клінічній практиці: як виявити, 
як лікУвати, як попередити?
Президія: С.М. Кожухов, Л.І. Ковтун, М.В. Хайтович
1. побічні реакції/побічні явища: стан проблеми в Украї-

ні — точка зору державного експертного центру
Л.І. Ковтун (Київ) — 15 хв

2. кардіотоксичність протипухлинних препаратів: 
клінічні прояви, методи діагностики, профілактика
С.М. Кожухов (Київ) — 15 хв

3. персоналізована фармакотерапія в кардіології: 
сучасний стан та перспективи
М.В. Хайтович (Київ) — 15 хв

4. особливості серцевої недостатності при захворю-
ваннях серця та легень
А.І. Ячник (Київ) — 15 хв

5. хронічна хвороба нирок у кардіологічних пацієн-
тів — чи можна запобігти та як лікувати
С.В. Кушніренко (Київ) — 15 хв

6. фармакологічні взаємодії в кардіології як фактор 
ризику виникнення або прогресування серцевої не-
достатності
Н.В. Довганич (Київ) — 15 хв

7. ризики геморагічних ускладнень при застосуван-
ні антикоагулянтної терапії: від клінічних дослі-
джень до реальної клінічної практики
О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов (Київ) — 15 хв

панельна дискусія: думка кардіолога та фармаколога
контраверсійні питання взаємодії лікарських засобів: 
як запобігти небажаним явищам/реакціям?
Учасники: О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, Л.І. Ковтун, 

М.В. Хайтович

конференц-зала «СітіУС»

10:00–14:00 пленарне засідання
СУчаСні Методи Серцево-СУдинної візУалізації
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Кова-

ленко, проф. М.М. Долженко, проф. С.В. Федьків, 
проф. О.С. Сичов, проф. Ю.А. Іванів

1. проект рекомендацій Української асоціації кардіо-
логів та вго «асоціація фахівців з ехокардіо графії» 
з використання ехокг при невідкладних станах 
у кардіології
В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.С. Сичов, С.В. По-
ташев, Л.М. Грубяк (Київ)

обговорення — 10 хв
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2. project of recommendations for the use of echocar-
diography in the evaluation of a cardiac source of em-
bolism: taskforce of the Ukrainian society of cardio-
logy and Ukrainіan association of echocardiography
V.M. Kovalenko, M.М. Dolzhenko, O.S. Sychov, S.V. Pota-
shev, L.M. Hrubyak (Kyiv)

3. project of recommendations for the evaluation 
of left ventricular diastolic function by echocardiog-
raphy: an Update taskforce of the Ukrainian society 
of cardio logy and Ukrainіan association of echocar-
diography
V.M. Kovalenko, O.S. Sychov, А.О. Borodaі, M.М. Dol-
zhenko, L.M. Hrubyak (Kyiv)

4. project of recommendations for multimodality car-
diovascular imaging (echocg, cMr, Msct) of pa-
tients with pericardial disease: taskforce of the 
Ukrainian society of cardiology and Ukrainіan asso-
ciation of echocardiography
S.V. Fedkiv, Yu.A. Ivaniv, S.V. Potashev (Kyiv)

5. noncoronary applications of Mdct in cardiology
Y. Ivaniv, O. Predzemyrska, V. Yevtuch (Lviv)

6. pre-participation cardiovascular evaluation for ath-
letic participants to prevent sudden death. role 
of screening technics: position of the eHra and as-
sociation of arrhythmologists of Ukraine
O.S. Sychov, A.O. Borodai (Kyiv)

14:00–15:00 break

15:00–17:00 plenary session (continued)
Modern MetHods of cardiovascUlar 
visUalization
Moderators: acad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, prof. 

S.V. Fedkiv, prof. Yu.A. Ivaniv
1. diagnosis of iHd — modern possibilities of cardio-

Mri and Msct
V.M. Kovalenko, S.V. Fedkiv (Kyiv)

2. cardiovascular visualization in the diagnosis of ur-
gent patients with chest pain
Ya.М. Lutay (Kyiv)

3. valve-sparing surgical repair in patients with aortic 
valve disease: advantages of 3-d echocardiographic 
assessment of aortic valve
O.S. Gurjeva, S.V. Varbanets, Ye.O Artemenko, O.S. Pukas, 
D.Ye. Babyak, I.M. Yemets

4. radiodiagnostics of postinfarction remodeling of the 
left ventricle of the heart in patients after revascular-
ization interventions
V.S. Tanasichuk, N.V. Tanasichuk-Gazhieva, S.V. Fedkiv (Kyiv)

5. predictors of ischemic mitral regurgitation in patients 
with systolic left ventricular dysfunction after myo-
cardial infarction of different localization
N.D. Oryshchyn, Y.A. Ivaniv (Lviv)

2. проект рекомендацій Української асоціа-
ції кардіо логів та вго «асоціація фахівців 
з ехокардіо графії» із застосування ехокг для оцін-
ки кардіальних джерел емболій
В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.С. Сичов, С.В. По-
ташев, Л.М. Грубяк (Київ)

3. проект рекомендацій Української асоціа-
ції кардіо логів та вго «асоціація фахівців 
з ехокардіо графії» з оцінки діастолічної функції 
лівого шлуночка (оновлені)

В.М. Коваленко, О.С. Сичов, А.О. Бородай, М.М. Дол-
женко, Л.М. Грубяк (Київ)

4. проект рекомендацій Української асоціації 
кардіо логів та всеукраїнської асоціації фахів-
ців з ехокардіографії із застосування мультимо-
дальних методів візуалізації (ехокг, Мрт, МСкт) 
при патології перикарда
С.В. Федьків, Ю.А. Іванів, С.В. Поташев (Київ)

5. некоронарні застосування МСкт в кардіології
Ю. Іванів, О. Предземирська, В. Євтух (Львів)

6. оцінка серцево-судинної системи спортсменів 
перед змаганнями для попередження рапто-
вої смерті. роль методів скринінгу: позиція eHra 
та асоціації аритмологів України
О.С. Сичов, А.О. Бородай (Київ)

14:00–15:00 перерва

15:00–17:00 пленарне засідання (продовження)
СУчаСні Методи Серцево-СУдинної 
візУалізації
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Ковален-

ко, проф. С.В. Федьків, проф. Ю.А. Іванів
1. діагностика іхС — сучасні можливості кардіоМрт 

та Мcкт
В.М. Коваленко, С.В. Федьків (Київ)

2. Методи серцево-судинної візуалізації в діагнос-
тиці пацієнтів із болем у грудній клітці
Я.М. Лутай (Київ)

3. клапанзберігаючі хірургічні втручання у пацієнтів 
із аортальними вадами: переваги 3-вимірної ехо-
кардіографічної оцінки аортального клапана
О.С. Гур’єва, С.В. Варбанець, Є.О. Артеменко, О.C. Пу-
кас, Д.Є. Бабляк, І.М. Ємець

4. променева діагностика постінфарктного ремоде-
лювання лівого шлуночка серця у хворих після ре-
васкуляризаційних втручань
В.С. Танасічук, Н.В. Танасічук-Гажиєва, С.В. Федьків (Київ)

5. предиктори ішемічної мітральної недостатності 
у пацієнтів із систолічною дисфункцією лШ після 
інфаркту міокарда різної локалізації
Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів (Львів)
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6. echocardiographic evaluation of aortic stenosis, er-
rors, tactics, guidelines
N.М. Nosenko, D.V. Scheglov (Kyiv)

conference Hall «sprint»

10:00–14:00 the section of young investigators
Moderators: prof. L.M. Babiy, prof. I.E. Malinovska, MD L.A. Mish-

chenko, MD S.M. Kozhukhov, PhD S.V. Cherniuk
1. reconstructive operations of the mitral valve

O.V. Zelenchuk (Kyiv)
2. clinical effects of the physical rehabilitatiuon in early 

postoperational period after myocardial infarction 
during one year observation
N.M. Tereshchenko (Kyiv)

3. interaction between the levels of galectin-3, p-selectin 
and the growth factor differentiation-15 with the level 
of glycated hemoglobin in patients with arterial hyper-
tention combined with type 2 diabetes mellitus
A.O. Bilchenko (Kharkiv)

4. comparative clinical characteristics of the patients 
with chronic heart failure in dependence on the fer-
rum deficiency existence
V.V. Gorbachova (Kyiv)

5. the specifity of the medicamentous therapy 
of the patients with arterial hypertension and im-
planted cardio stimulator
T.A. Deriyenko (Kharkiv)

6. the influence of the combined therapy is application 
of alpha-lipoetic acid on the indexes of endothelial 
function and carotif — femoral sp[eat of the pulse 
wave spread in patients with ischemic hear disease 
and type 2 diabetes mellitus
N.A. Lopina (Kharkiv)

7. the appreciation of the renal functional state in pa-
tients with the stage ii of arterial hypertension which 
have different form of extrasystole
A.V. Ivankova (Vinnytsa)

8. evaluation of the indexes of the arterial pressure 
dayly monitoring in males with the stage ii of arterial 
hypertension with the existence of androgen deficit 
symptoms
O.V. Nasonenko (Zaporizhzha)

9. pusle arterial pressure classes and medicamentous 
therapy efficacy during one year after electocardio-
stimulator implantation
M.V. Pochinska (Kharkiv)

10. risk and predictors of the arterial hypertension de-
velopment in patiends with systemic sclerodermia
V.V. Semenov (Dnipro)

11. clinical characteristic of patients with cHf and low-
ered left ventricle output in dependence on the cog-
nitive function
A.S. Solonovitch (Kyiv)

6. ехокардіографічна оцінка аортального стенозу, 
помилки, тактика, рекомендації
Н.М. Носенко, Д.В. Щеглов (Київ)

конференц-зала «Спрінт»

10:00–14:00 Секція молодих вчених
Модератори: проф. Л.М. Бабій, проф. І.Е. Малиновська, д. м. н. 

Л.А. Міщенко, д. м. н. С.М. Кожухов, к. м. н. С.В. Чернюк
1. реконструктивні операції на мітральному клапані

О.В. Зеленчук (Київ)
2. клінічні ефекти фізичної реабілітації в ранній 

постгоспітальний період після інфаркту міокарда 
при спостереженні протягом одного року
Н.М. Терещенко (Київ)

3. взаємозв’язок рівнів галектину-3, p-селектину та рос-
тового фактора диференціювання-15 з рівнем гліко-
зильованого гемоглобіну у пацієнтів з артеріальною гі-
пертензією у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
А.О. Більченко (Харків)

4. порівняльна клінічна характеристика пацієнтів 
із хронічною серцевою недостатністю залежно 
від наявності залізодефіциту
В.В. Горбачова (Київ)

5. особливості медикаментозної терапії пацієнтів 
із артеріальною гіпертензією та імплантованим 
електрокардіостимулятором
Т.А. Дерієнко (Харків)

6. вплив комбінованої терапії із застосуванням 
альфа -ліпоєвої кислоти на показники дисфункції 
ендотелію та каротидно-феморальну швидкість 
розповсюдження пульсової хвилі у хворих на іше-
мічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу
Н.А. Лопіна (Харків)

7. оцінка функціонального стану нирок у пацієнтів 
із гіпертонічною хворобою іі стадії, що мають різні 
форми екстрасистолії
А.В. Іванкова (Вінниця)

8. особливості параметрів добового моніторуван-
ня артеріального тиску у чоловіків із гіпертонічною 
хворобою іі стадії за наявності симптомів андроген-
ного дефіциту
О.В. Насоненко (Запоріжжя)

9. класи пульсового артеріального тиску і ефективність 
медикаментозної терапії у пацієнтів на річному етапі 
після імплантації електрокардіостимуляторів
М.В. Починська (Харків)

10. ризик та предиктори розвитку артеріальної гіпер-
тензії у хворих на системну склеродермію
В.В. Семенов (Дніпро)

11. клінічна характеристика хворих із хСн та зниже-
ною фракцією викиду лівого шлуночка залежно 
від стану когнітивної функції
А.С. Солонович (Київ)
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12. the indexes of the biological feedback in patients 
with the hard-to-control arterial hypertension
О.S. Timoshenko (Kharkiv)

13. the alcohol ablation as an alternative method 
in treatment of hypertrophic cardiomyopathy
S.M. Fanta (Kyiv)

14. correlation between biochemical markers 
of heart insufficiency and degree of heart fail-
ure in adults of patients after total cavopulonary 
anastomosis
Y.V. Pozniak (Kyiv)

15. frequency distributions and clinical features 
of atrial fibrillation and flutter in patients with 
arterial hypertension after radiofrequency abla-
tion
V.A. Shtelmakh (Kharkiv)

14:00–15:00 break

15:00–16:00 experts discussion
is it possible to increase the left ventricle output and 
improve the electric stability of myocardium in patients 
who were hospitalized with acute decompensated heart 
failure?

prof. L.G. Voronkov, corr. member of NAMSU, prof. 
O.M. Parkhomenko, prof. E.G. Nesukay

16:00–17:00 section meeting
diabetes mellitus is an important cardiovascular risk 
factor
Moderators: prof. M.I. Lutai, рrof. Yu.M. Sirenko, prof. 

E.G. Nesukay
1. comorbidity of arterial hypertension and type 2 dia-

betes mellitus: recommended approaches to reducing 
cardiovascular risk
Yu.M. Sirenko — 20 min

2. type 2 diabetes mellitus and ischemic heart disease: 
new perspectives to improve prognosis
E.G. Nesukay — 20 min

3. experience with pitavastatin in patients with coro-
nary heart disease and diabetes mellitus
M.I. Lutai — 20 min

Hall of cHaMpions

17:15–18:00 solemn opening of the congress
congratulations to the participants of the Xviii Ukrainian 
national congress of cardiology
awarding

18:00–18:30 problem report
cardiology in Ukraine: new horizons

аcad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko
Rout for all Congress members

12. параметри біологічного зворотнього зв’язку в паці-
єнтів з неавторизованою артеріальною гіпертензією
О.С. Тимошенко (Харків)

13. алкогольна абляція як альтернативна методика 
в лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатії
С.М. Фанта (Київ)

14. кореляція біохімічних маркерів серцевої недо-
статності та ступеня серцевої недостатності у до-
рослих пацієнтів після накладання тотального ка-
вапульмонального анастомозу
Ю.В. Позняк (Київ)

15. частотні розподіли і клінічні особливості фі-
бриляції і тріпотіння передсердь у пацієнтів 
з артеріальною гіпертензією після радіочастот-
ної абляції
В.О. Штельмах (Харків)

14:00–15:00 перерва

15:00–16:00 дискусія експертів
чи можливе підвищення фракції викиду лівого 
шлуночка та покращення електричної стабільності 
міокарда у пацієнта, госпіталізованого з гострою 
декомпенсованою серцевою недостатністю?

проф. Л.Г. Воронков, чл.-кор. НАМН України, проф. 
О.М. Пархоменко, проф. О.Г. Несукай

16:00–17:00 Секційне засідання
цукровий діабет — важливий серцево-судинний 
фактор ризику
Модератори: проф. М.І. Лутай, проф. Ю.М. Сіренко, 

проф. О.Г. Несукай
1. коморбідність артеріальної гіпертензії та цукро-

вого діабету 2-го типу: рекомендовані підходи 
до зниження серцево-судинного ризику
Ю.М. Сіренко — 20 хв

2. цукровий діабет 2-го типу та іхС: нові перспекти-
ви покращення прогнозу
О.Г. Несукай — 20 хв

3. досвід застосування пітавастатину пацієнтів з іхС 
та цукровим діабетом
М.І. Лутай — 20 хв

хол чеМпiонiв

17:15–18:00 Урочисте відкриття конгресу
вітання учасникам хviii національного конгресу 
кардіологів України
нагородження

18:00–18:30 проблемна доповідь
кардіологія в Україні: нові горизонти

акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко
Раут для всіх учасників Конгресу
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21st of septeMber (tHUrsday)

nsc «oliMpiyskiy»

Hall of cHaMpions

09:00–13:00 plenary session
09:00-10:00 part one
acUte coronary syndroMe and otHer Urgent 
cardiovascUlar conditions
Moderators: сorr. member of NAMSU O.M. Parkhomenko, 

сorr. member of NAMSU K.M. Amosova, сorr. member 
of NAMSU V.О. Netyazhenko, prof. V.O. Shumakov

1. Myocardium protection in patients with acute coro-
nary syndrome with st elevation in modern condi-
tions of treatment: results of a Multicenter Ukrainian 
study
O.M. Parkhomenko, S.M. Kozhukhov, Yа.M. Lutai, O.I. Ir-
kin, D.O. Bilyi, A.O. Stepura — for the group of participants 
of the study — 20 min

2. kidneys dysfunction in patients with acute heart fai-
lure
K.M. Amosova, A.B. Bezrodnyi, I.I. Gorda, Yu.V. Rudenko, 
I.V. Sablin, N.V. Melnichenko — 20 min

3. dynamics of atherogenesis in patients after myocar-
dial infarction with revascularization during 1 year 
of observation
V.O. Shumakov, I.E. Malynovska, S.V. Fedkiv, N.P. Teresh-
chenko — 20 min

10:00–11:00 round table 
organizational issues of the Help to patients with acute 
coronary syndrome at prehospital and early Hospital 
stages
Moderators: сorr. member of NAMSU O.M. Parkhomenko, 

Dr. Patrick Goldstein (Lille, France), рrof. V.O. Shumakov (Kyiv), 
сorr. member of NAMSU, рrof. V.О. Netyazhenko (Kyiv)

Participants: рrof. V.K. Tashchuk, рrof. O.A. Koval, рrof. 
M.Yu. Sokolov, MD O.I. Irkin

organizational aspects of the pre-hospital  
and in-hospital cardiac care for acs patients. 
Why do we need a real network?

Dr. Patrick Goldstein, MD F.E.S.C. (Lille, France) — 30 min

11:00–13:00 plenary session
part two
1. aldosterone antagonists in patients with acute coro-

nary syndrome
V.K. Tashchuk, O.S. Polyanska, O.I. Hulaga — 15 min

2.  clinical and prognostic importance of tissue blood 
flow impairment after myocardial revascularization 
in patients with acute coronary syndrome with ST ele-
vation
M.Yu. Sokolov — 15 min

21 вереСня (четвер)

нСк «оліМпійСький»

хол чеМпiонiв

09:00–13:00 пленарне засідання
09:00-10:00 частина перша
гоСтрий коронарний СиндроМ 
та інШі невідкладні Серцево-СУдинні Стани
Модератори: чл.-кор. НАМН України О.М. Пархоменко, 

чл.-кор. НАМН України К.М. Амосова, чл.-кор. НАМН 
України В.З. Нетяженко, проф. В.О. Шумаков

1. захист міокарда в сучасних умовах лікування хво-
рих на гострий коронарний синдром з елевацією 
сегмента ST: результати багатоцентрового вітчиз-
няного дослідження
О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, Я.М. Лутай, О.І. Ір-
кін, Д.О. Білий, А.О. Степура — від групи учасників до-
слідження — 20 хв

2. порушення функції нирок у хворих на гостру сер-
цеву недостатність 
К.М. Амосова, А.Б. Безродний, І.І. Горда, Ю.В. Руден-
ко, І.В. Саблін, Н.В. Мельниченко — 20 хв

3. динаміка атерогенезу у хворих після інфаркту 
міо карда із реваскуляризацією протягом 1 року 
спостереження
В.О. Шумаков, І.Е. Малиновська, С.В. Федьків, Н.П. Те-
рещенко — 20 хв

10:00–11:00 круглий стіл
організаційні питання допомоги хворим на гострий 
коронарний синдром на догоспітальному 
і ранньогоспітальному етапах
Модератори: чл.-кор. НАМН України О.М. Пархоменко, 

д-р Патрік Голдштейн (Ліль, Франція), проф. В.О. Шумаков 
(Київ), чл.-кор. НАМН України, проф. В.О. Нетяженко (Київ)

Учасники: проф. В.К. Тащук, проф. О.А. Коваль, проф. 
М.Ю. Соколов, д. м. н. О.І. Іркін

організаційні аспекти передгоспітальної 
та внутрішньолікарняної кардіологічної допомоги 
хворим на гкС. чому потрібна реальна мережа?

д-р Патрік Голдштейн, MD F.E.S.C. (Ліль, Франція) — 30 хв

11:00–13:00 пленарне засідання
частина друга
1. застосування антагоністів альдостерону у хворих 

на гострий коронарний синдром
В.К. Тащук, О.С. Полянська, О.І. Гулага — 15 хв

2. клініко-прогностичне значення порушень тка-
нинного кровотоку після реваскуляризації міо-
карда у хворих на гострий коронарний синдром 
з елевацією сегмента ST
М.Ю. Соколов – 15 хв
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3. peculiarities of clinical course and management 
of patients with acs in mountains
M.V. Rishko, O.V. Ustich, M.V. Bychko, R.I. Soskyda, 
I.V. Kotlyarova — 15 min

4. efficiency and safety of combined hypolipidemic 
therapy in patients with acute coronary syndrome 
with concomitant diabetes mellitus
O.A. Koval, T.A. Pugach, S.V. Romanenko, P.A. Kaplan — 15 min

5. Modern aspects of evaluation of the prothrombo-
genic potential of blood in patients with suspected 
pulmonary artery thromboembolism
V.Z. Netyazhenko — 15 min

6. new diagnostic possibilities for estimating the geom-
etry of contraction of the right ventricle on the back-
ground of acute pulmonary artery thromboembolism
V.Y. Tseluiko, L.M. Yakovleva, S.M. Sukhova — 15 min

7. lecture: сorr. member of NAMSU V.Z. Netyazhenko — 
30 min

rational pharmacotherapy of thromboembolic 
conditions in urgent cardiovascular diseases

13:00–14:00 break

14:00–15:30 interactive discussion
acUte coronary syndroMe — separation 
interventional and cardiosUrgical treatMent 
tecHnologies
Moderators: acad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, corr.

member of NAMSU, prof. V.V. Lazorishinets, corr. mem-
ber of NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko, corr. member 
of NAMSU, prof. Yu.M. Sokolov, corr. member of NAMSU, 
prof. B.M. Todurov, prof. I.M. Yemets

15:30–18:30 plenary session
Joint Meeting of tHe steering coMMittee 
of «stent for life» initiative in Ukraine, Ukrainian 
association of interventional cardiology 
and association of eMergency cardiology
Moderators: acad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, corr. 

member NAMSU, prof. K.М. Amosova, corr. member 
NAMSU Yu.M. Sokolov, Peter Lansberg (the Netherlands), 
corr. member of NAMSU, prof. О.M. Parkhomenko, prof. 
M.Yu. Sokolov, L.V. Sorokhtey

the main achievements in interventional cardiology in 2016
Yu.М. Sokolov — 15 min
FESC, Chairman of the Board of the Ukrainian Association 
of Interventional Cardiology

dynamics of development of «regional reperfusion 
networks» in Ukraine. data «pci registry»  
2015–2016 yy. reperfusion paradox in Ukraine

M.Yu. Sokolov — 15 min
representative of the «Stent for Life» Initiative in Ukraine
Questions and discussions — 5 min

3. особливості надання допомоги хворим на гострий 
коронарний синдром в умовах гірської місцевості
М.В. Рішко, О.В. Устич, М.В. Бичко, Р.І. Соскида, І.В. Кот-
лярова – 15 хв

4. ефективність та безпека комбінованої гіполіпі-
демічної терапії у хворих на гострий коронарний 
синдром із супутнім цукровим діабетом
О.А. Коваль, Т.А. Пугач, С.В. Романенко, П.О. Каплан – 15 хв

5. Сучасні аспекти оцінки протромбогенного потен-
ціалу крові у хворих з підозрою на тромбоембо-
лію легеневої артерії
В.З. Нетяженко – 15 хв

6. нові діагностичні можливості оцінки геометрії 
скорочення правого шлуночка на тлі гострої тром-
боемболії легеневої артерії
В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, С.М. Сухова – 15 хв

7. лекція: чл.-кор. НАМН України проф. В.З. Нетяженко — 
30 хв

pаціональна фармакотерапія тромбоемболічних станів 
при невідкладних серцево-судинних захворюваннях

13:00-14:00 перерва

14:00–15:30 інтерактивна дискусія
гоСтрий коронарний СиндроМ — 
розМежУвання інтервенційних 
та кардіохірУргічних технологій лікУвання
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, 

акад. НАМН України, проф. В.В. Лазоришинець, чл.-
кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, чл.-кор. 
НАМН України, проф. Ю.М. Соколов, чл.-кор. НАМН 
України, проф. Б.М. Тодуров, професор І.М. Ємець

15:30–18:30 пленарне засідання
Спільне заСідання керУЮчого коМітетУ 
ЄвропейСької ініціативи «stent for life» 
в Україні, аСоціації інтервенційних кардіологів 
України та аСоціації невідкладної кардіології
Модератори: акад. НАМН України В.М. Коваленко, чл.-

кор. НАМН України К.М. Амосова, чл.-кор. НАМН 
України Ю.М. Соколов, Пітер Лансберг (Нідерлан-
ди), чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, 
проф. М.Ю. Соколов, Л.В. Сорохтей

основні досягнення в інтервенційній кардіології в 2016 р.
Ю.М. Соколов — 15 хв
FESC, голова правління Асоціації інтервенційних 
кардіо логів України

динаміка розвитку «регіональних реперфузійних 
мереж» в Україні. дані «реєстру пкв» 2015–2016 рр. 
реперфузійний парадокс в Україні

М.Ю. Соколов — 15 хв
представник Ініціативи «Stent for Life» в Україні
Питання та обговорення — 5 хв
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timely primary stent of steMi patients, what next?

K.М. Amosovа — 15 min
member of the Steering Committee for the «Stent for Life» 
in Ukraine
Questions and discussions — 5 min

features of diagnostics and treatment of acute coronary 
syndrome without ST-segment elevation

О.М. Parkhomenko — 15 min
FESC, FICA, corr. member NAMSU, Chairman of the Board 
of the Association of Emergency Cardiology
Questions and discussions — 5 min

Update on the role of statins in interventional cardiology 
(translation)

Dr. Peter Landsberg
FESC, Department of Vascular Medicine, Academic Medi-
cal Center in Amsterdam, the Netherlands — 30 min
Questions and discussions — 20 min
(translation)

features of percutaneous reperfusion therapy 
organization of steMi patients in ivano-frankivsk region

L.V. Sorokhtiy — 15 min
member of the Steering Committee for the «Stent for Life» 
in Ukraine
Questions and discussions — 5 min

Minimally invasive cardiosurgery: realities and the future
MD A.D. Bablyak — 15 min

general discussion and questions from the audience

conference Hall «sparta»

09:00–12:30 plenary session
stable iscHeMiac Heart disease: diagnosis, risk 
stratification, prevention, treatMent
Presidium: рrof. M.I. Lutai, сorr. member of NAMNU, 

prof. O.M. Parkhomenko, prof. S.O. Andrievska, prof. 
M.V. Rishko, рrof. T.V. Talaeva, prof. V.K. Tashchuk

relevant discussion
results of the international five-year registry of clarify 
patients with stable coronary artery disease. issues, 
prospects and main features of results in Ukraine
Participants: M.I. Lutai, O.M. Parkhomenko — 40 min
1. calcification as the most informative factor of early 

vascular damage
T.V. Talaeva — 15 min

2. contemporary concept of long-term observation 
of high-risk patients with coronary heart disease. 
scientific and clinical justification of priorities
S.O. Andrievska (Odesa) — 15 min

Своєчасне первинне стентування steMi пацієнтів, 
що далі?

К.М. Амосова — 15 хв
член Керуючого Комітету Ініціативи «Stent for Life» 
в Україні
Питання та обговорення — 5 хв

особливості діагностики та лікування гострого 
коронарного синдрому без елевації сегмента ST 
(nsteMi)

О.М. Пархоменко — 15 хв
FESС, FICA, чл.-кор. НАМН України, Голова правління 
Асоціації невідкладної кардіології
Питання та обговорення — 5 хв

Сучасні дані про роль статинів у інтервенційній 
кардіології (синхронний переклад)

Д-р Пітер Ландсберг
FESC, Department of Vascular Medicine, Academic 
Medical Center in Amsterdam, the Netherlands — 30 хв
Питання та обговорення — 20 хв
(синхронний переклад)

особливості організації системи перкутанної 
реперфузійної терапії steMi пацієнтів  
в івано-франківській області

Л.В. Сорохтей — 15 хв
член Керуючого комітету ініціативи «Stent for Life» 
в Україні
Питання та обговорення — 5 хв

Мініінвазивна кардіохірургія: реалії та майбутнє
д. м. н. А.Д. Бабляк — 15 хв

загальна дискусія та питання аудиторії

конференц-зала «Спарта»

09:00–12:30 пленарне засідання
Стабільна іхС: діагноСтика, Стратифікація 
ризикУ, профілактика, лікУвання
Президіум: проф. М.І. Лутай, чл.-кор. НАМН України, 

проф. О.М. Пархоменко, проф. С.О. Андрієвська, 
проф. М.В. Рішко, проф. Т.В. Талаєва, проф. В.К. Та-
щук

актуальна дискусія
результати міжнародного п’ятирічного реєстру 
clarify хворих зі стабільною іхС. особливості 
в Україні, проблеми, перспективи
Учасники: М.І. Лутай, О.М. Пархоменко (Київ) — 40 хв
1. кальцифікація як найбільш інформативний фак-

тор раннього судинного ураження
Т.В. Талаєва (Київ) — 15 хв

2. Сучасна концепція багаторічного спостережен-
ня хворих з високим коронарним ризиком — 
науково- клінічне обґрунтування пріоритетів
С.О. Андрієвська (Одеса) — 15 хв
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3. residual platelet reactivity in type 2 diabetes pa-
tients on double antiplatelet therapy after acute 
coronary syndrome. effects of atorvastatin and ro-
suvastatin

S.A. Serik, T.H. Ovrakh (Kharkiv) — 15 min
4. advanced glycation end products and level of galec-

tin-3 in patients with heart failure in various clinical 
manifestations of cHd
O.V. Kuriata, O.S. Mitrokhina, V.A. Tkachenko, Muhammad 
Muhammad, Zabida Abdu Nasser (Dnipro) — 15 min

5. triumph-2 in the treatment of hypertension in high-
risk and very high-risk patients. the results of multi-
center trial
M.I. Lutai (Kyiv) — 15 min

6. the state of the coronary bed and the peculiarities 
of cardiological care provision to the inhabitants 
of the mountain regions of the Ukrainian carpa thians
M.V. Ryshko, O.V. Ustich, M.V. Bychko, N.Ye. Konevych 
(Uzhhorod) — 15 min

7. Quantitative methods of ecg analysis in patients 
with cHd
V.K. Tashchuk (Chernivtsi) — 15 min

8. percutaneous interventions in patients with coronary 
heart disease after aortic ovary bypass surgery. rel-
evance of issue and personal experience
S.M. Furkalo (Kyiv) — 15 min

9. Hybrid operations in patients with atherosclerotic le-
sions of coronary arteries
A.V. Gabrielyan, Т.М. Damanskyi (Kyiv) — 15 min

10. Meldonium. is it doping or medication?
H.F. Lysenko (Kyiv)— 15 min

12:30–13:00 problem report
Minimally invasive coronary bypass: myths and reality

MD A.D. Bablyak (Kyiv)— 15 min

13:00–14:00 break

14:00–18:00 plenary session
arterial Hypertension
Moderators: prof. Ye.P. Svishchenko, prof. S.M. Koval
1. lecture: prof. Ye.P. Svishchenko (Kyiv) — 30 min

optimal blood pressure reduction: When to start 
treatment and what level to strive for? influence 
of age, concomitant diseases, method of blood pressure 
measuring
2. experience of arterial hypertension treatment im-

provement in hypertensive patients with associated 
obesity, based on the features of metabolic disorders 
and the activity of vascular lesions
S.M. Koval, I.O. Snigurska, O.V. Misnichenko (Kharkiv) — 
20 min

3. залишкова реактивність тромбоцитів у хворих 
на цукровий діабет 2-го типу на подвійній анти-
тромбоцитарній терапії після перенесеного го-
строго коронарного синдрому: вплив аторваста-
тину та розувастатину
С.А. Серик, Т.Г. Оврах (Харків) — 15 хв

4. кінцеві продукти глікації та рівень галектину-3 
у пацієнтів із серцевою недостатністю при різних 
клінічних проявах іхС
О.В. Курята, О.С. Мітрохіна, В.А. Ткаченко, Мухаммад 
Мухаммад, Забіда Абду Нассер (Дніпро) — 15 хв

5. тріумф-2 у лікуванні аг у хворих з високим і дуже 
високим ризиком. результати багатоцентрового 
дослідження
М.І. Лутай (Київ) — 15 хв

6. Стан вінцевого русла та особливості надання кар-
діологічної медичної допомоги мешканцям гір-
ських регіонів українських карпат
М.В. Рішко, О.В. Устич, М.В. Бичко, Н.Є. Коневич 
(Ужгород) — 15 хв

7. кількісні методи аналізу екг при іхС

В.К. Тащук (Чернівці) — 15 хв
8. перкутанні інтервенційні втручання у пацієнтів 

з іхС після аортокоронарного шунтування. Стан 
питання та особистий досвід
С.М. Фуркало (Київ) — 15 хв

9. гібридні операції у пацієнтів з атеросклеротич-
ним ураженням коронарних артерій
А.В. Габрієлян, Т.М. Даманський (Київ) — 15 хв

10. Мельдоній: допінг чи ліки?
Г.Ф. Лисенко (Київ) — 15 хв

12:30–13:00 проблемна доповідь
Мініінвазивне коронарне шунтування: міфи і реальність

д. м. н. А.Д. Бабляк (Київ)— 15 min

13:00–14:00 перерва

14:00–18:00 пленарне засідання
артеріальна гіпертензія
Модератори: проф. Є.П. Свіщенко, проф. С.М. Коваль
1. лекція: проф. Є.П. Свіщенко (Київ) — 30 хв

оптимальне зниження артеріального тиску: 
коли починати лікування і до якого рівня прагнути? 
вплив віку, супутніх захворювань, способу 
вимірювання тиску
2. досвід підвищення ефективності лікування хворих 

на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ожирінням, 
на підставі урахування особливостей метаболічних 
порушень і активності факторів судинного ураження
С.М. Коваль, І.О. Снігурська, О.В. Мисніченко (Харків) — 
20 хв
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3. resistant arterial hypertension: diagnosis, treat-
ment approach, long-term observation. experience 
of the department of essential Hypertension of the 
M.d. strazhesko institute of cardiology
O.O. Matova, M.Yu. Sheremet (Kyiv) — 20 min

4. features of congestive heart failure treatment in pa-
tients with high blood pressure
L.G. Voronkov (Kyiv) — 20 min

5. arterial hypertension and heart failure. role of min-
eral corticoid receptors blockers
O.Yo. Zharinov (Kyiv) — 20 min

6. Hypertrophic cardiomyopathy and left ventricular 
hypertrophy in arterial hypertension patient: differ-
ential diagnostic criteria, possibilities of reverse de-
velopment, optimal treatment approach
Yu.A. Ivaniv (Lviv) — 20 min

7. the use of hypoglycaemic agents in patients with 
arterial hypertension (an endocrinologist’s point 
of view)
L.K. Sokolova (Kyiv) — 20 min

8. diagnosis and long-term results of treatment of sec-
ondary arterial hypertension (clinical observations)
L.A. Mishchenko (Kyiv) — 20 min

9. treatment of arterial hypertension after a stroke: ap-
proaches to therapy in the early post-stroke and dis-
tant periods (an neurologist’s point of view)
M.A. Trishchynska (Kyiv) — 20 min

10. arteriosclerosis in arterial hypertension patients: clini-
cal and instrumental evaluation, the effect of treatment
T.V. Kolesnik (Dnipro) — 20 min

conference Hall «olyMpia»

Moderators: prof. V.Yo. Tseluyko, prof. T.M. Solomenchuk, 
prof. T.A. Khomazyuk

09:00–09:30 Master class
What is new: the problem of the patient with acute 
coronary syndrome management
Participators: prof. V.Yo. Tseluyko (Kharkiv), prof. O.A. Koval (Dnipro)

09:30–10:00 the problem report
antithrombotic therapy after pci: double, thriple, again 
double. Where are we now?

prof. О.А. Коval (Dnipro)

10:00–10:30 Master class
the specifity of the antiarrhythmial therapyin patients 
with rare paroxisms of atrial fibrillation

PhD O.M. Romanova (Kyiv)

10:30–10:50 problem report
evaluation of arterial stiffness in clinical practice

MD G.D. Radchenko (Kyiv)

3. резистентна артеріальна гіпертензія: діагности-
ка, вибір лікування, тривале спостереження. до-
свід відділення гіпертонічної хвороби інституту 
кардіо логії імені академіка М.д. Стражеска
О.О. Матова, М.Ю. Шеремет (Київ) — 20 хв

4. особливості лікування застійної серцевої недо-
статності у хворих на артеріальну гіпертензію
Л.Г. Воронков (Київ) — 20 хв

5. артеріальна гіпертензія і серцева недостатність. 
роль антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів
О.Й. Жарінов (Київ) — 20 хв

6. гіпертрофічна кардіоміопатія і гіпертрофія лівого 
шлуночка у хворого на артеріальну гіпертензію: 
диференційно-діагностичні критерії, можливості 
зворотнього розвитку, оптимальне лікування
Ю.А. Іванів (Львів) — 20 хв

7. застосування цукрознижувальних препаратів 
у пацієнтів з артеріальною гіпертензією — точка 
зору ендокринолога
Л.К. Соколова (Київ) — 20 хв

8. діагностика та віддалені результати лікування вторин-
ної артеріальної гіпертензії (клінічні спостереження)
Л.А. Міщенко (Київ) — 20 хв

9. лікування артеріальної гіпертензії після перенесено-
го інсульту: підходи до терапії в ранній післяінсульт-
ний і віддалений періоди (точка зору невролога)
М.А. Тріщинська (Київ) — 20 хв

10. артеріосклероз у хворих на артеріальну гіпертензію: 
клініко-інструментальна оцінка, вплив лікування
Т.В. Колесник (Дніпро) — 20 хв

конференц-зала «оліМпія»

Модератори: проф. В.Й. Целуйко, проф. Т.М. Соломен-
чук, проф. Т.А. Хомазюк

09:00–09:30 Майстер-клас
Що нового: питання ведення пацієнта з гострим 
коронарним синдромом 
Учасники: проф. В.Й. Целуйко (Харків), проф. О.А. Коваль (Дніпро)

09:30–10:00 проблемна доповідь
антитромботична терапія після пкв: подвійна, 
потрійна, знову подвійна. де ми зараз?

проф. О.А. Коваль (Дніпро)

10:00–10:30 Майстер-клас
особливості антиаритмічної терапії у пацієнтів 
з нечисленними пароксизмами фібриляції передсердь

к. м. н. О.М. Романова (Київ)

10:30–10:50 проблемна доповідь
оцінка пружно-еластичних властивостей артерій 
у клінічній практиці

д. м. н. Г.Д. Радченко (Київ)
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10:50–11:20 round table
innovational combinations in the doctor practice
Participators: prof. Т.М. Solomenchuk (Lviv), prof. 

Т.А. Khomazyuk (Dnipro)

11:20–11:50 scientific and practical symposium
innovaional conception of the secondary prophilaxy 
of cardio-vascular diseases
Participants: prof. О.A. Koval (Dnipro), corr. member 

of NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko (Kyiv)

11:50–12:10 scientific and practical symposium
transformation of the results of the study 
«data of real clinical practice» into clinical decisions 
in the appointment of noac

MD О.І. Irkin (Kyiv)

12:10–12:30 problem report
Why do not Ukrainians use icd-therapy?

O.Z. Paratsiy (Kyiv)

12:30–13:00 round table
pathogenic therapy of coronarogenic cHf: proved facts 
and new discoveries
Participants: corr. member of NAMSU, prof. О.М. Parkho-

menko (Kyiv), prof. L.G.Voronkov (Kyiv)

13:00–14:00 break

14:00–18:00 plenary session
Heart failUre: role of coMorbidities and clinical 
featUres in cHf patients
Presidium: рrof. L.G. Voronkov, corr. member of NAMSU, 

prof. K.M. Amosova, prof. A.M. Vasilenko, prof. 
O.Yo. Zharinov

1. lecture: prof. L.G. Voronkov (Кyiv) — 30 min
cHf treatment in real clinical practice: 
what do the recent registry data demonstrate?
2. diabetes mellitus and renal dysfunction as comorbi-

dities in cHf
L.G. Voronkov (Кyiv) — 15 min

3. surgical methods of the heart failure treatment
В.M. Todurov, G.I. Kovtun, I.M. Kuzmich, M.V. Goncha-
renko, O.M. Druzhina, O.M. Postupalskiy, C.O. Sheludko, 
M.A. Taranov (Kyiv) — 15 min

4. iron deficiency in patients with cHf
A.M. Vasilenko, O.V. Sheiko (Kryvyi Rih) — 15 min

5. acute decompensated heart failure in patients with 
chronic kidney disease
K.M. Amosova, A.B. Bezrodnyi, I.І. Gorda, Yu.V. Rudenko 
(Кyiv) — 15 min

6. ischemic cardiomyopathy
O.Yo. Zharinov, N.B. Ivaniuk, Yu.A. Borhalenko, O.A. Yepan-
chintseva, B.M. Todurov (Кyiv) — 15 min

10:50–11:20 круглий стіл
інноваційні комбінації в практиці лікаря
Учасники: проф. Т.М. Соломенчук (Львів), проф. Т.А. Хо-

мазюк (Дніпро)

11:20–11:50 науково-практичний симпозіум
інноваційна концепція вторинної профілактики 
серцево-судинних захворювань
Учасники: проф. О.А. Коваль (Дніпро), чл.-кор. НАМН 

України, проф. О.М. Пархоменко (Київ)

11:50–12:10 науково-практичний симпозіум
трансформація результатів дослідження 
«дані реальної клінічної практики» в клінічні 
рішення при призначенні ноак

д. м. н. О.І. Іркін (Київ)

12:10–12:30 проблемна доповідь
чому українці не використовують ікд-терапію?

О.З. Парацій (Київ)

12:30–13:00 круглий стіл
патогенетична фармакотерапія коронарогенної хСн: 
доведені факти та нові відкриття
Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархомен-

ко (Київ), проф. Л.Г. Воронков (Київ)

13:00–14:00 перерва

14:00–18:00 пленарне засідання
роль коМорбідних Станів та клінічних 
оСобливоСтей паціЄнтів при хСн
Президія: проф. Л.Г. Воронков, чл.-кор. НАМН України, 

проф. К.М. Амосова, проф. А.М. Василенко, проф. 
О.Й. Жарінов

1. лекція: проф. Л.Г. Воронков (Київ) — 30 хв
лікування хСн у реальній клінічній практиці: 
про що свідчать дані останніх реєстрів?
2. цукровий діабет та ниркова дисфункція як ко-

морбідні стани при хСн
Л.Г. Воронков (Київ) — 15 хв

3. хірургічні методи лікування серцевої недостатності
Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, І.М. Кузьмич, М.В. Гончарен-
ко, О.М. Дружина, О.М. Поступальский, С.О. Шелудь-
ко, М.А. Таранов (Київ) — 15 хв

4. залізодефіцит у пацієнтів з хСн
А.М. Василенко, О.В. Шейко (Кривий Ріг) — 15 хв

5. гостра декомпенсована серцева недостатність 
у пацієнтів із хронічним захворюванням нирок
К.М. Амосова, А.Б. Безродний, І.І. Горда, Ю.В. Руденко 
(Київ) — 15 хв

6. ішемічна кардіоміопатія
О.Й. Жарінов, Н.Б. Іванюк, Ю.А. Борхаленко, О.А. Єпан-
чінцева, Б.М. Тодуров (Київ) — 15 хв
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7. Myocarditis as a cause of heart failure: diagnostic and 
therapeutic aspects
E.G. Nesukay (Кyiv) — 15 min

8. factors associated with hospitalizations due to heart 
failure after heart valve surgery

V.Yo. Tseluiko, A.V. Zhadan, K.Yu. Kinoshenko (Kharkiv) — 15 min
9. treatment of heart failure combined with chronic ob-

structive pulmonary disease

V.A. Potabashniy, V.I. Fesenko, O.V. Knyazeva (Kryvyi Rih) — 
15 min

10. pulmonary arterial hypertension in cHf as a clinical 
problem
O.O. Krakhmalova (Kharkiv) — 15 min

11. diagnosis and treatment of cHf in elderly

V.Yu. Zharinova (Kyiv) — 15 min
discussion

conference Hall «odissey»

09:00–13:00 interactive master classes
deMonstration of tHe cases coMpleX 
for diagnosis, selection of treatMent
(an interactive voting will be held)
Moderators: prof. О.G. Nesykay, prof. V.Yo. Tzeluyko, 

prof. L.G. Voronkov, prof. O.A. Koval
1. Master class (clinical analysis)
the strategies of organoprotection in patients 
with arterial hypertension
Intertactive interview

рrof. О.V. Bilchenko, MD L.А. Mishchenko — 30 min
Questions — 5 min

2. the analysis of the clinical case
differential approach to the treatment of patients 
with heart rate disturbances in different clinical situation

PhD O.M. Romanova– 20 min
Questions — 5 min

3. practical issues of anticoagulant therapy of the spe-
cial groups patients with pulmonary embolism
prof. V.Yo. Tseluyko — 20 min
Questions — 5 min

4. case of family apical hypertrophic cardiomyopathy

prof. E.G. Nesukay, V.V. Adarychev, Ye.Yu. Titov, Y.Y. Hyresh — 
20 min
Questions — 5 min

5. the analysis of the clinical case
fabri disease: cardiac reflections and therapeutic 
possibilities

PhD І.P. Golikiva, PhD О.О. Nemchina, V.V. Тоvstuha — 
20 min
Questions — 5 min

7. Міокардит як причина Сн: діагностичні та ліку-
вальні аспекти
О.Г. Несукай (Київ) — 15 хв

8. чинники, які пов’язані з госпіталізаціями у зв’язку 
з серцевою недостатністю після оперативного 
втручання на клапанах серця
В.Й. Целуйко, А.В. Жадан, К.Ю. Кіношенко (Харків) — 15 хв

9. особливості лікування серцевої недостатності з ко-
морбідним хронічним обструктивним захворю-
ванням легень
В.А. Потабашній, В.І. Фесенко, О.В. Князева (Кривий 
Ріг) — 15 хв

10. легенева артеріальна гіпертензія при хСн як клі-
нічна проблема
О.О. Крахмалова (Харків) — 15 хв

11. особливості діагностики та лікування хСн у паці-
єнтів літнього віку
В.Ю. Жарінова (Київ) — 15 хв

обговорення

конференц-зала «одіССей»

09:00–13:00 інтерактивні майстер-класи
деМонСтрація Складних для діагноСтики 
та лікУвання випадків
(проводитиметься інтерактивне голосування)
Модератори: проф. О.Г. Несукай, проф. В.Й. Целуйко, 

проф. Л.Г. Воронков, проф. О.А. Коваль
1. Майстер-клас (клінічний розбір)
Стратегії органопротекції у пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією
Інтерактивне опитування

проф. О.В. Більченко, д. м. н. Л.А. Міщенко — 30 хв
Запитання — 5 хв

2. розбір клінічного випадку
диференційований підхід до лікування пацієнтів 
з порушеннями ритму в різних клінічних ситуаціях

к. м. н. О.М. Романова — 20 хв
Запитання — 5 хв

3. практичні питання антикоагулянтної терапії особ-
ливих груп пацієнтів з тела
проф. В.Й. Целуйко — 20 хв
Запитання — 5 хв

4. випадок сімейної апікальної гіпертрофічної кар-
діоміопатії
проф. О.Г. Несукай, В.В. Адарічев, Є.Ю. Титов, Й.Й. Гі-
реш — 20 хв
Запитання — 5 хв

5. розбір клінічного випадку
хвороба фабрі: кардіальні прояви та терапевтичні 
можливості

к. м. н. І.П. Голікова, к. м. н. О.О. Немчина, В.В. Товсту-
ха — 20 хв
Запитання — 5 хв
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6. Master — class (clinical analysis)
treatment of the pathient with severe arterial 
hypertension and heart failure, or �Woe from Wit�

MD G.D. Radchenko — 20 min
Questions — 5 min

7. clinical event
How to improve amlodipine treatment results 
in a patient with hypertension?

prof. E.G. Nesukay — 20 min
Questions — 5 min

8. the іnteractive session for the clinicists: the analysis 
of the clinical situations

Participants: prof. L.G. Voronkov, corr. member of NAMSU, 
prof. К.М. Аmosova, prof. O.A. Koval — 30 min
Questions — 5 min

9. clinical analyis
Whether the small-symptomatic patient demans 
treatment? pro and contra of the primary prevention

Prof. M.M. Dolzhenko — 20 min
Questions — 5 min

13:00–14:00 break

14:00–17:30 Сontinuation
deMonstration of tHe cases coMpleX 
for diagnosis, selection of treatMent
(an interactive voting will be held)
Moderators: prof. O.I. Mitchenko, prof. M.M. Dolzhenko, 

prof. T.V. Kolesnik, MD L.A. Mishchenko
10. clinical analysis
How to overcome the resistance to antihypertensive therapy

MD L.A. Міschenko — 20 min
Questions — 5 min

11. Master class
the iace: how to avoid of the underwater stones
Intertactive interview

prof. М.М. Dolzhenko, prof. О.І. Міtchenko– 30 min
Questions — 5 min

12. clinical analysis: a complex interdisciplinary patient

prof. О.A. Коval — 20 min
Questions — 5 min

13.  Master class (сlinical analysis)
personified approach to the prevention of the venous 
thromboembolism in cardiological patient

corr. member of NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko (Kyiv) — 
20 min
Questions — 5 min

14. role of beta-blockers in the treatment of arterial hy-
pertension: inequality of equals
prof. Т.V. Коlesnik — 20 min
Questions — 5 min

6. Майстер-клас (клінічний розбір)
лікування пацієнта з тяжкою артеріальною гіпертензією 
та серцевою недостатністю, або горе з розуму

д. м. н. Г.Д. Радченко — 20 хв
Запитання — 5 хв

7. клінічний випадок
як покращити результати терапії амлодипіном 
у пацієнта з артеріальною гіпертензією

проф. О.Г. Несукай – 20 хв
Запитання — 5 хв

8. інтерактивна сесія для клініцистів: розбір клініч-
них ситуацій

Учасники: проф. Л.Г. Воронков, чл.-кор. НАМН України, 
проф. К.М. Амосова, проф. О.А. Коваль — 30 хв
Запитання — 5 хв

9. клінічний розбір
чи потребує лікування малосимптомний хворий? 
pro and contra первинної профілактики

проф. М.М. Долженко — 20 хв
Запитання — 5 хв

13:00–14:00 перерва

14:00–17:30 продовження
деМонСтрація Складних для діагноСтики 
та лікУвання випадків
(проводитиметься інтерактивне голосування)
Модератори: проф. О.І. Мітченко, проф. М.М. Долженко, 

проф. Т.В. Колесник, д. м. н. Л.А. Міщенко
10. клінічний розбір
як подолати резистентність до антигіпертензивної терапії

д. м. н. Л.А. Міщенко — 20 хв
Запитання — 5 хв

11. Майстер-клас
вибір іапф: як обійти підводні камені
Інтерактивне опитування

проф. М.М. Долженко, проф. О.І. Мітченко — 30 хв
Запитання — 5 хв

12. клінічний розбір: складний міждисциплінарний 
пацієнт
проф. О.А. Коваль — 20 хв
Запитання — 5 хв

13.  Майстер-клас (клінічний розбір)
персоніфікований підхід до профілактики венозного 
тромбоемболізму у кардіологічного пацієнта

чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко (Київ) — 
20 хв
Запитання — 5 хв

14. роль бета-блокаторів у лікуванні артеріальної гі-
пертензії: нерівність рівних
проф. Т.В. Колесник — 20 хв
Запитання — 5 хв
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15. differeniated approaches to the treatment of peri-
partal cardiomyopathy
K.V. Rudenko, V.V. Shapovalova — 20 min
Questions — 5 min

16. peripartal cardiomyopathy: clinical event from prac-
tice
prof. M.M. Dolzhenko, L.M. Grubyak — 20 min
Questions — 5 min

17. clinical event
tunneled coronary arteries: norm or pathology?

PhD N.M. Nosenko, D.V. Scheglov — 20 min
Questions — 5 min

18. clinical event of the percutaneous coronary inter-
vention on the trunk of left coronary artery in a pa-
tient with extremely low output of the left ventri-
cle
G.B. Mankovskiy, Ye.Yu. Marushko, S.A. Kuzmenko, 
N.M. Rudenko, I.M. Yemets — 20 min
Questions — 5 min

19. round table — іnteractive review
the right treatment choice in urgent situations: 
risk assessment and value
Participants: prof. O.A. Koval (Dnipro), prof. N.V. Bezdetko 

(Kharkiv) — 30 min

conference Hall  
«altiUs»

09:00–11:00 sectional session
MUltifactor correction of cardiovascUlar risk

Moderators: prof. O.I. Mitchenko, acad. of NASU A.V. Ruden-
ko, prof. T.V. Kolesnyk

1. resistance to correction of risk factors or lack of ad-
herence to therapy?
O.I. Mitchenko — 15 min

2. obesity and arterial hypertension
T.V. Kolesnik, Ya.S. Bereznitsky, R.V. Duka, E.L. Kolesnik, 
A.V. Nadyuk — 15 min

3. the role of vascular aging in the development 
of cardiometabolic changes in patients with nonal-
coholic fatty liver disease and subclinical hypothy-
roidism
O.V. Kolesnikova — 15 min

4. surgical treatment of patients with ischemic cardio-
myopathy and mitral insufficiency
A.V. Rudenko, S.A. Rudenko — 15 min

5. evolution of the possibilities of ultrasound  
diagnostics in pathology of myocardium:  
hypertrophic, dilatational and ischemic  
cardiomyopathies
O.М. Trembovetska — 15 min

15. диференційні підходи до лікування перипарталь-
ної кардіоміопатії
К.В. Руденко, В.В. Шаповалова — 20 хв
Запитання — 5 хв

16. перипартальна кардіоміопатія: клінічний випадок 
із практики
проф. М.М. Долженко, Л.М. Грубяк — 20 хв
Запитання — 5 хв

17. клінічний випадок
тунельовані коронарні артерії: норма чи патологія?

к. м. н. Н.М. Носенко, Д.В. Щеглов — 20 хв
Запитання — 5 хв

18. клінічний випадок перкутанного коронарно-
го втручання на стовбурі лівої коронарної артерії 
у пацієнта з екстремально низькою фракцією ви-
киду лівого шлуночка
Г.Б. Маньковський, Є.Ю. Марушко, С.А. Кузьменко, 
Н.М. Руденко, І.М. Ємець — 20 хв
Запитання — 5 хв

19. круглий стіл — інтерактивне опитування
правильний вибір лікування в невідкладній ситуації: 
оцінка і ціна ризику
Учасники: проф. О.А. Коваль (Дніпро), проф. Н.В. Бездетко 

(Харків) — 30 хв

конференц-зала  
«альтіУС»

09:00–11:00 Секційне засідання
МУльтифакторна корекція Серцево-СУдинного 
ризикУ
Модератори: проф. О.І. Мітченко, акад. НАН України 

А.В. Руденко, проф. Т.В. Колесник
1. резистентність до корекції факторів ризику чи від-

сутність прихильності до терапії?
О.І. Мітченко — 15 хв

2. ожиріння та артеріальна гіпертензія 
Т.В. Колесник, Я.С. Березницький, Р.В. Дука, Е.Л. Ко-
лесник, А.В. Надюк – 15 хв

3. роль судинного старіння в розвитку кардіоме-
таболічних змін у пацієнтів з неалкогольною 
жировою хворобою печінки та субклінічним 
гіпотирео зом
О.В. Колеснікова — 15 хв

4. хірургічне лікування хворих з ішемічною кардіо-
міопатією та мітральною недостатністю
А.В. Руденко, С.А. Руденко — 15 хв

5. еволюція можливостей ультразвукової  
діагностики при патології міокарда:  
гіпертрофічній, дилатаційній та ішемічній  
кардіо міопатіях
О.М. Трембовецька — 15 хв
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6. behavioral factors of cardiovascular risk and achieve-
ment of target levels of blood pressure and choles-
terol
G.S. Isaeva, L.А. Reznik, M.M. Vovchenko, O.О. Buryakovs-
ka — 15 min

7. causes of repeated appeals to the cardiac surgery 
clinic of patients with coronary artery bypass grafts 
with history of coronary artery disease
S.М. Fanta — 15 min

8. ischemic stroke against the background of the metabolic 
syndrome: prevention of unfavorable functional output
V.V. Babenko, O.A. Yepanchintseva, B.M. Todurov — 15 min

11:00–13:00 Joint Meeting of tHe eUropean atHe-
rosclerosis society, Ukrainian atHerosclerosis 
society and polisH lipid association
Moderators: prof. М. Banach (Lodz, Poland), prof. O.I. Mit-

chenko (Кyiv), prof. M. Lutay (Кyiv)
1. lecture: prof. M. Banach — 60 min
actual questions of diagnostics and treatment 
of hypercholesterolemia

MD, PhD, FAHA, FESC, FNLA, FASA, FRSPH, President, 
Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute Pre-
sident, Polish Lipid Association (PoLA)
Founder, Lodz, Poland 

2. Homozygous and heterozygous hypercholestero lemia. 
diagnosis, treatment and state of the problem in Ukraine
prof. O.I. Mitchenko (Кyiv) — 20 min

3. Modern strategy for the prevention of atherosclerotic 
cardiovascular complications
prof. M. Lutay (Кyiv) — 20 min

4. research of dyslipidemia in primary and secondary 
prevention. 20 years of experience in Ukraine–poland 
regional cooperation
prof. A.V. Yagensky (Lutsk) — 20 min

13:00–14:00 break

14:00–17:20 plenary session
pUlMonary Hypertension
Moderators: prof. Yu.M. Sirenko, prof. L.F. Konopleva (Кyiv)
1. Modern approaches to diagnosis and treatment 

of arterial hypertension in the world
Yu.M. Sirenko (Кyiv) — 20 min

2. diagnosis and treatment specific forms of arterial hy-
pertension
G.D. Radchenko (Кyiv) — 20 min

3. imaging methods of pulmonary hypertension diagnosis
Yu.A. Ivaniv (Lviv) — 20 min

15:00–15:30 clinical case
chronic thromboembolic pulmonary hypertension 
and results of surgical treatment — 30 min
Participants: I.O. Zhivilo, Yu.M. Sirenko, G.D. Radchenko

6. поведінкові фактори серцево-судинного ризику 
та досягнення цільових рівнів артеріального тиску 
і холестерину
Г.С. Ісаєва, Л.А. Резнік, М.М. Вовченко, О.О. Буряков-
ська — 15 хв

7. причини повторних звернень до кардіохірургіч-
ної клініки пацієнтів із ішемічною хворобою серця 
з коронарним шунтуванням в анамнезі
С.М. Фанта — 15 хв

8. ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: 
предиктори несприятливого функціонального виходу
В.В. Бабенко, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров — 15 хв

11:00–13:00 Спільне заСідання ЄвропейСького това-
риСтва з атероСклерозУ, УкраїнСького товариСтва 
з атероСклерозУ та польСької ліпідної аСоціації
Модератори: проф. М. Банах (Лодзь, Польща), проф. 

О.І. Мітченко (Київ), проф. М.І. Лутай (Київ)
1. лекція: проф. М. Банах — 60 хв
актуальні питання діагностики та лікування 
гіперхолестеринемії

MD, PhD, FAHA, FESC, FNLA, FASA, FRSPH, President, 
Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute 
President, Polish Lipid Association (PoLA)
Founder, Лодзь, Польща 

2. гомозиготні та гетерозиготні гіперхолестеринемії. 
діагностика, лікування та стан проблеми в Україні
проф. О.І. Мітченко (Київ) – 20 хв

3. Сучасна стратегія попередження атеросклеротич-
них серцево-судинних ускладнень
проф. М.І. Лутай (Київ) – 20 хв

4. дослідження дисліпідемій у первинній та вторин-
ній профілактиці. 20-річний досвід регіональної 
співпраці Україна–польща
проф. А.В. Ягенський (Луцьк)– 20 хв

13:00–14:00 перерва

14:00–17:20 пленарне засідання
легенева гіпертензія
Модератори: проф. Ю.М. Сіренко, проф. Л.Ф. Конопльова (Київ)
1. cучасні підходи щодо діагностики та лікування 

легеневої гіпертензії в світі
Ю.М. Сіренко (Київ) — 20 хв

2. особливості діагностики та лікування окремих 
форм легеневої гіпертензії
Г.Д. Радченко (Київ) — 20 хв

3. візуалізуючі методи діагностики легеневої гіпертензії
Ю.А. Іванів (Львів) — 20 хв

15:00–15:30 клінічний розбір
хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія 
та результати хірургічного лікування — 30 хв
Учасники: І.О. Живило, Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко
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15:30–16:00 clinical case
case of idiopathic pulmonary hypertension diagnosis 
in old patient — 30 min
Participant: L.I. Vashylieva, O.S. Kalashnikova

16:00–16:30 round table
the new in treatment of pulmonary hypertension in Ukraine*
1. riociguat — perspectives in treatment of pulmonary 

hypertension
L.I. Vashylieva (Dnipro) — 15 min

2. opportunities for prostaglandins in treatment of dif-
ferent forms of pulmonary hypertension
Yu.М. Sirenko (Kyiv) — 15 min

*Supported by Bayer.

16:30–17:20 discussion
the work of centers on management of pulmonary 
hypertension
Participants: Yu.М. Sirenko, G. Radchenko, V.A. Khanenova, 

O.V. Olexandrova
1. center of pulmonary hypertension in children: chal-

lenges and opportunities
V.A. Khanenova — 15 min

2. center of pulmonary hypertension in adults: chal-
lenges and opportunities
G.D. Radchenko — 15 min

3. association of pulmonary hypertension patients: 
challenges and opportunities
O.V. Olexandrova — 15 min

17:20–18:00 round table
statin therapy. primary and secondary prevention 
of cardiovascular diseases
Participants: сorr. member of NAMSU, prof. O.M. Parkho-

menko, prof. Yu.M. Sirenko — 40 min

conference Hall «sitiUs»

09:00–13:00 section meeting
neW scientifications of pHarMacotHerapy 
in cardiology
Moderators: prof. M.I. Lutay, prof. Yu.M. Sirenko, prof. O.Yo. Zha-

rinov
1. new paradigms in the stroke primary prophylaxy

M.M. Dolzhenko (Kyiv) — 20 min
2. scientific symposium
anticoagulant therapy in patients with af: 
nоак or авк?

O.Yo. Zharinov (Kyiv) — 30 min
3. atherosclerosis in the combined course of arterial hy-

pertension and rheumatoid arthritis: risk factors and 
metabolism of the fat tissue
O.V. Kuryata, O.Yu. Sirenko (Dnipro) — 20 min

15:30–16:00 клінічний розбір
випадок діагностики ідіопатичної легеневої 
гіпертензії у пацієнтки похилого віку — 30 хв
Учасники: Л.І. Васильєва, О.С. Калашникова

16:00–16:30 круглий стіл
нове в лікуванні легеневої гіпертензії в Україні*
1. ріоцигуат — перспективи в лікуванні легеневої гі-

пертензії
Л.І. Васильєва (Дніпро) — 15 хв

2. Можливості простагландинів у лікуванні різних 
форм легеневої гіпертензії
Ю.М. Сіренко (Київ) — 15 хв

*За підтримки компанії Байєр.

16:30–17:20 дискусія
робота центрів з надання допомоги хворим 
з легеневою гіпертензією
Учасники: Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, В.А. Ханенова, 

О.В. Олександрова
1. центр легеневої гіпертензії у дітей: досягнення 

та проблеми
В.А. Ханенова — 15 хв

2. центр легеневої гіпертензії у дорослих: досягнен-
ня та проблеми
Г.Д. Радченко — 15 хв

3. асоціація хворих з легеневою гіпертензією: досяг-
нення та проблеми 
О.В. Олександрова — 15 хв

17:20–18:00 круглий стіл
Статинотерапія. первинна і вторинна профілактика 
серцево-судинних захворювань
Учасники: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархомен-

ко, проф. Ю.М. Сіренко — 40 хв

конференц-зала «СітіУС»

09:00–13:00 Секційне засідання
нові напряМки фарМакотерапії  
в кардіології
Модератори: проф. М.І. Лутай, проф. Ю.М. Сіренко, 

проф. О.Й. Жарінов
1. нові парадигми в первинній профілактиці ін-

сульту
М.М. Долженко (Київ) — 20 хв

2. науковий симпозіум
антикоагулянтна терапія у пацієнтів з фп: 
ноак або авк?

О.Й. Жарінов (Київ) — 30 хв
3. атеросклероз при поєднаному перебігу артері-

альної гіпертензії та ревматоїдного артриту: фак-
тори ризику та обмін жирової тканини
О.В. Курята, О.Ю. Сіренко (Дніпро) — 20 хв
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4. features of application of bioregulation therapy 
in cardiology
I.P. Katerеnchuk (Poltava) — 20 min

5. classical algorithms and new possibilities of anti-
thrombotic therapy in everyday clinical practice

S.O. Andrievska (Odesa) — 20 min
6. perspectives of the clinical application of flecainid

O.Yo. Zharinov (Кyiv) — 20 min
7. efficacy of fixed dose combination of bisoprolol 

and perindopril in patients with stable cad
М.І. Lutay (Кyiv) — 20 min

8. scientific and рractical symposium*
How to increase the attachment to antithrombotic 
therapy in patients with atrial fibrillation?

prof. O. Yo. Zharinov (Кyiv) — 30 min
*With the support of PFIZER.
9. Master class
treatment of hypertension depending on age and not only

рrof. V.Y. Tseluyko (Kharkiv) — 20 min
10. the primary results of the trimaran study (efficacy 

of the generic agent)
Yu.M. Sirenko (Kyiv) — 20 min

13:00–14:00 break

14:00–16:00 section meeting
laboratory MetHods of tHe investigation 
as a coMposition of advanced Medicine
Moderators: prof. T.I. Gavrilenko, prof. Zh.M. Minchenko, 

prof. L.V. Kuznetsova
1. comparative characteristics of the vegf in coronaro-

genic and non-coronarogenic heart diseases

T.I. Gavrilenko, O.M. Parkhomenko, N.O. Ryzhkova, O.P. Bort-
kevych, O.A. Pidgaina, L.V. Yakushko, O.V. Rasputnyak 
(Kyiv) – 15 min

2. perspectives of the genetic criteria application for 
prognosis of the course of chronic limphatic and my-
eloprolopheratic neoplasms for individualization 
of therapy
Zh.M. Minchenko, Zh.A. Misharina, I.V. Dmitrenko, 
O.O. Dmitrenko, I.S. Dyagil, V.H. Bebeshko (Kyiv) — 
15 min

3. the role of probiotic Mitaflor in the treatment 
of ische mic heart disease complicated with alergo-
dermatosis
L.V. Kuznetsova, V.I. Litus, L.O. Polkovnochenko (Kyiv) – 
15 min

4. approaches to the diagnostics of genetic and epi-
genetic mechanisms of the metabolic formation

O.M. Klimova (Kyiv) — 15 min

4. особливості застосування біорегуляційної терапії 
в кардіології
І.П. Катеренчук (Полтава) — 20 хв

5. класичні алгоритми і нові можливості антитром-
ботичної терапії в повсякденній клінічній прак-
тиці
С.О. Андрієвська (Одеса) — 20 хв

6. перспективи клінічного застосування флекаїніду
О.Й. Жарінов (Київ) — 20 хв

7. ефективність фіксованої комбінації бісопрололу 
та периндоприлу у пацієнтів зі стабільною іхС
М.І. Лутай (Київ) — 20 хв

8. науково-практичний симпозіум*
як підвищити прихильність до антитромботичної 
терапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь?

проф. О.Й. Жарінов (Київ) — 30 хв
*За підтримки компанії PFIZER.
9. Майстер-клас
лікування аг залежно від віку і не тільки

проф. В.Й. Целуйко (Харків) — 30 хв
10. первинні результати дослідження тримаран 

(ефективність генеричного препарату комбісарт)
Ю.М. Сіренко (Київ) — 20 хв

13:00–14:00 перерва

14:00–16:00 Секційне засідання
лабораторні Методи доСлідження як Складові 
доказової Медицини
Модератори: проф. Т.І. Гавриленко, проф. Ж.М. Мінчен-

ко, проф. Л.В. Кузнецова
1. порівняльна характеристика ефрС при корона-

рогенних та некоронарогенних захворюваннях 
серця
Т.І. Гавриленко, О.М. Пархоменко, Н.О. Рижкова, 
О.П. Борткевич, О.А. Підгайна, Л.В. Якушко, О.В. Рас-
путняк (Київ) – 15 хв

2. перспективність застосування генетичних крите-
ріїв прогнозу перебігу хронічних лімфо- та мієло-
проліферативних новоутворень для індивідуалі-
зації програм терапії
Ж.М. Мінченко, Ж.А. Мішаріна, І.В. Дмитренко,  
О.О. Дмитренко, І.С. Дягіль, В.Г. Бебешко (Київ) – 
15 хв

3. роль пробіотика Мітафлор у лікуванні ішеміч-
ної хвороби серця, ускладненої алергодерма-
тозом
Л.В. Кузнецова, В.І. Літус, Л.О. Полковніченко (Київ) — 
15 хв

4. підходи до діагностики генетичних та епігене-
тичних механізмів формування метаболічних 
порушень
О.М. Клімова (Київ) — 15 хв
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5. cytokines as the key immunologic aspects of the obe-
sity and diabetes mellitus pathogenesis
V.V. Popova, K.P. Zak (Kharkiv) — 15 min

6. the possibilities of the citomorphology investigations 
in the course and outcome of acute coronary syndrome
I.V. Gomolyaka, N.O. Ryzhkova (Kyiv) — 15 min

7. the evaluation of the vegf participation in myocar-
dial infarction pathogenesis for the individual of cor-
vitine application in complex treatment
N.O. Rizhkova, O.M. Parkhomenko, T.I. Gavrilenko, 
O.M. Lomakovskiy, (Kyiv) — 15 min

8. diaminoxidase as the marker of the metabolic processes
A.P. Levchenko (Kyiv) — 15 min

16:00–18:00 sectional session
stress and cardiovascUlar 
diseases. strategic directions of prevention, 
treatMent and reHabilitation
Moderator: аcad. NAMNU, prof. V.M. Kovalenko, prof. 

V.M. Kornatsky, prof. V.V. Steblyuk
1. influence of the social-political and social-economi-

cal conditions on the development and course of the 
cardiovascular diseases
prof. V.M. Kortatsky

2. the specifity of cardiovascular pathology in the ato 
participants
prof. V.V. Steblyuk, MD G.V. Myasnikov

3. stress-associated arterial hypertension in the em-
ployees of the Ministry of internal affairs
prof. V.V. Steblyuk, MD V.S. Guichun

4. primary and secondary prophylaxy of the war stress 
consequences
prof., doctor of psychology V.I. Osyodlo, MD A.V. Shetz

5. Modified risk factors of cardiovascular system disease 
in the participants of war deads
PhD G.M. Dorochina

6. stroke — the actual problem of cardioneurlogy
PhD I.L. Revenko

7. forecasting of the primary disability in persons dam-
aged during war deads
MD A.G. Kirichenko

8. Mortality structure and longlivity in the cardiovascu-
lar diseases. the contemporary state of the problem
MD A.P. Dorogoy

Hotel «rUs» (great Hall)

09:00–10:15 section meeting
cardiac rHytHM and condUction disorders
general issues
Chairpersons: prof. O.S. Sychov, prof. A.M. Vasylenko, prof. 

V.I. Denisuk, prof. I.P. Katerenchuk, prof. I.P. Smirnova, 
prof. M.I. Shved, prof. D. Shmorhun

5. цитокіни як ключовий імунологічний аспект пато-
генезу ожиріння та цукрового діабету
В.В. Попова, К.П. Зак (Харків) – 15 хв

6. Можливості цитоморфологічних досліджень 
у прогнозі перебігу та в завершенні окС
І.В. Гомоляка, Н.О. Рижкова(Київ) – 15 хв

7. оцінка участі Сефр в патогенезі гострого інфаркту 
міокарда для індивідуалізації підбору корвітину 
в комплексному лікуванні
Н.О. Рижкова, О.М. Пархоменко, Т.І. Гавриленко, 
О.М. Ломаковський (Київ) — 15 хв

8. діамінооксидаза як маркер метаболічних процесів
А.П. Левченко (Київ) – 15 хв

16:00–18:00 Секційне засідання
СтреС і хвороби СиСтеМи кровообігУ.  
Стратегічні напряМки профілактики, лікУвання 
та реабілітації
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Ковален-

ко, проф. В.М. Корнацький, проф. В.В. Стеблюк
1. вплив суспільно-політичних і соціально- 

економічних умов на розвиток і перебіг хвороб 
системи кровообігу
проф. В.М. Корнацький

2. особливості кардіальної патології учасників 
ато
проф. В.В. Стеблюк, д. м. н. Г.В. Мясніков

3. Стресасоційована артеріальна гіпертензія у пра-
цівників МвС
проф. В.В. Стеблюк, д. м. н. В.С. Гічун

4. первинна та вторинна профілактика наслідків бо-
йового стресу
проф., д. псих. н. В.І. Осьодло, д. м. н. А.В. Швець

5. Модифіковані фактори ризику хвороб системи 
кровообігу в учасників бойових дій
к. м. н. Г.М. Дорохіна

6. інсульт — актуальна проблема кардіоневрології
к. м. н. І.Л. Ревенько

7. прогнозування первинної інвалідності постраж-
далих внаслідок бойових дій
д. м. н. А.Г. Кириченко

8. Структура смертності і тривалість життя при хворо-
бах системи кровообігу. Сучасний стан проблеми
д. м. н. А.П. Дорогой

готель «рУСь» (велика зала)

09:00–10:15 Секційне засідання
порУШення ритМУ та провідноСті Серця
загальні питання аритмології
Головуючі: проф. О.С. Сичов, проф. А.М. Василенко, 

проф. В.І. Денисюк, проф. І.П. Катеренчук, проф. 
І.П. Смирнова, проф. М.І. Швед, проф. Д. Шморгун
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1. cadiac rhythm and conduction disorders: trend 
in prevalence and association with risk factors
O.V. Sribna, O.O. Kvasha, I.P. Smirnova, O.S. Sychov (Kyiv)

2. How could we imrove management of cardiac ar-
rhythmias?
O.S. Sychov (Kyiv)

3. draft supplement to classification of antiarrhythmic 
drugs
V.I. Denisuk (Vinnytsa)

4. diagnosis and treatment of preexitation syndromes
D. Shmorhun (USA)

10:15–11:45 Joint session of tHe Ukrainian as-
sociation of arrHytHMology and tHe eUropean 
Heart rHytHM association (eHra)*
*Session supported by unrestricted education grant from Founda-
tion CARDICA.

arrhythmias in patients with heart failure
Honorable Session Chairman
V.M. Kovalenko, Acad. of NAMSU, рrof., Vice-Presedent 
of NAMSU, President of the Ukrainian Association of Car-
diology

Moderators: рrof. O.S. Sychov (Кyiv), рrof. R. Hatala 
(Slovakia) M. Chudzik (Poland), рrof. O.S. Stychinski 
(Кyiv)

1. atrial fibrillation — heart failure and stroke preven-
tion — pharmacological management.

O.S. Sychov (Ukraine) — 20 min
2. ventricular arrhythmia in heart failure patients — in-

vasive or pharmacological management?
R. Hatala (Slovakia)

3. invasive approach to heart failure — european guide-
lines in Ukraine — clinical recommendations.

Yu. Karpenko (Ukraine) — 20 min
4. cardiac arrhythmias — Highlights from eHra esc 

eUropace congress — 2017
M. Chudzik (Poland) — 20 min

11:45–12:15 exchange of views
controversies over anticoagulation therapy in real 
clinical practice
Moderator: prof. O.S. Sychov (Kyiv)
Participants: O.O. Khanyukov (Dnipro), prof. S.A. Serik 

(Kharkiv)

12:15–12:45 round table — 30 min

class i С antiarrhythmic drugs: myths and reality
Moderator: prof. O.S. Sychov (Kyiv)
1. antiarrhythmic agents in arrhythmology. What 

worth attention to avoid mistakes?
PhD O.M. Romanova (Kyiv)

1. порушення ритму серця та провідності: динаміка 
поширеності та асоційованість із факторами ризику
О.В. Срібна, О.О. Кваша, І.П. Смирнова, О.С. Сичов (Київ)

2. як ми можемо покращити лікування аритмій сер-
ця?
О.С. Сичов (Київ)

3. проект доповнення до класифікації антиаритміч-
них препаратів
В.І. Денисюк (Вінниця)

4. діагностика та лікування синдромів прeeкзитації
Д. Шморгун (США)

10:15–11:45 Спільне заСідання аСоціації аритМо-
логів України та ЄвропейСької аСоціації ритМУ 
Серця (eHra)*
*Засідання підтримується вільним освітнім грантом фонду 
CARDICA.

аритмії у пацієнтів із серцевою недостатністю
Почесний голова
В.М. Коваленко, акад. НАМН України, проф., віце-пре-
зидент НАМН України, президент Асоціації кардіологів 
України

Модератори: проф. О.С. Сичов (Київ), проф. Р. Хатала 
(Словаччина), М. Худзик (Польща), проф. О.С. Сти-
чинський (Київ)

1. фібриляція передсердь і серцева недостатність 
та попередження інсульту: фармакологічне ве-
дення пацієнтів
О.С. Сичов (Україна) — 20 хв

2. Шлуночкова аритмія у пацієнтів із серцевою не-
достатністю
Р. Хатала (Словаччина)

3. інвазивний підхід до лікування серцевої недо-
статності — Європейські рекомендації в Україні — 
клінічні рекомендації
Ю. Карпенко (Україна) — 20 хв

4. аритмії серця — основні моменти конгресу eHra 
esc eUropace
М. Худзик (Польща) — 20 хв

11:45–12:15 обмін думками
контроверсійні дані щодо антикоагулянтної терапії 
пацієнтів із фп в реальній клінічній практиці
Модератор: проф. О.С. Сичов (Київ)
Учасники: проф. О.О. Ханюков (Дніпро), проф. С.А. Серік 

(Харків)

12:15–12:45 круглий стіл — 30 хв

антиаритмічні препарати i С класу: міфи і реальність
Модератор: проф. О.С. Сичов (Київ)
1. антиаритмічні препарати в аритмології. 

на що звернути увагу, щоб уникнути помилок?
к. м. н. О.М. Романова (Київ)
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2. clinical efficacy and pharmacological safety of etaci-
sin in patients with symptomatic ve without severe 
structural myocardial impairments
prof. V.P. Ivanov (Vinnytsa)

3. longterm experience with clinical use of the etacisin: 
safety profile
prof.M.V. Grebenyk (Ternopil)

12:45–13:15 Master class
necessity for an antidote for a noac in reality
Moderator: prof. O.S. Sychov (Kyiv)
1. practicalities of use of idarucizumab

O.M. Romanova (Kyiv)
2. national draft protocol on reverse of action 

of noac
O.A. Koval (Dnipro)

13:15–14:00 break

Hall a, b, c, d

14:00–14:30 clinical discussion
What we should include the treatment 
of patients with complex ventricular arrhythmias 
of the heart?
Moderator: prof. O.S. Sychov (Kyiv)
Presenters: MD O.I. Irkin (Kyiv), PhD O.M. Romanova 

(Kyiv)

14:30–16:00 section meeting
antitHroMbotic treatMent in atrial 
fibrillation
Chairpersons: prof. V.A. Potabashniy, prof. N.M. Sereduk, 

prof. A.V. Yagenskiy, MD M.A. Trishinska
1. practical issues of how to choose anticoagulant for 

patients with af and cHf
prof. A.V. Yagenskiy (Lutsk)

2. re-entry tachyarrhythmias mediated by bypass 
tracts: anticoagulation and metabolic potentiation 
of antiarrhythmic treatment
N.M. Sereduk, I.P. Vakaluk, R.V. Petrovskii, R.O. Sereduk, 
A.Y. Vasylishyn, M.V. Belinskiy, R.D. Soloviy, Z.S. Andriit-
sev (Ivano-Frankivsk)

3. tactics of antithrombotic therapy in patients with 
atrial fibrillation and ischemic heart disease after 
hemorrhagic complications
V.A. Potabashniy, V.I. Fesenko (Kryvyi Rih)

4. cardioembolic stroke and atrial fibrillation. special 
considerations for anticoagulation therapy in neu-
rologists view
M.A. Trishinska (Kyiv)

5. antithrombotic treatment in special populations

T.V. Getman (Kyiv)

2. клінічна ефективність та фармакологічна безпека 
етацизину у пацієнтів із симптомною Ше без тяж-
ких структурних уражень міокарда
проф. В.П. Іванов (Вінниця)

3. багаторічний досвід застосування етацизину: про-
філь безпеки 
проф. М.В. Гребеник (Тернопіль)

12:45–13:15 Майстер-клас
необхідність антидоту до ноак у реаліях
Модератор: проф. О.С. Сичов (Київ)
1. практичні аспекти застосування ідаруцизумабу

О.М. Романова (Київ)
2. проект національного протоколу щодо зупинення 

дії ноак
О.А. Коваль (Дніпро)

13:15–14:00 перерва

зала a, b, c, d

14:00–14:30 клінічний розбір
Що ми повинні передбачати при лікуванні хворого 
зі складними шлуночковими порушеннями ритму 
серця?
Модератор: проф. О.С. Сичов (Київ)
Доповідачі: д. м. н. О.І. Іркін (Київ), к. м. н. О.М. Романова 

(Київ)

14:30–16:00 Секційне засідання
антитроМботична терапія при фібриляції 
передСердь
Головуючі: проф. В.А. Потабашній, проф. Н.М. Середюк, 

проф. А.В. Ягенський, д. м. н. М.А. Тріщинська
1. практичні питання вибору антикоагулянта паці-

єнтам із хСн та фп
проф. А.В. Ягенський (Луцьк)

2. re-entry тахіаритмії з участю додаткових шляхів 
проведення: антикоагуляція та метаболітотропне 
потенціювання антиаритмічного лікування
Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.В. Петровський, Р.О. Се-
редюк, А.Я. Василишин, М.В. Бєлінський, Р.Д. Соловій, 
З.С. Андрійців (Івано-Франківськ)

3. тактика застосування антитромботичної терапії у па-
цієнтів із фібриляцією передсердь та ішемічною хво-
робою серця, які перенесли геморагічні ускладнення
В.А. Потабашній, В.І. Фесенко (Кривий Ріг)

4. кардіоемболічний інсульт і фібриляція перед-
сердь. особливості антикоагулянтної терапії з по-
зиції невролога
М.А. Тріщинська (Київ)

5. антитромботична терапія в особливих клінічних 
групах пацієнтів
Т.В. Гетьман (Київ)
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16:00–18:00 section meeting
clinical arrHytHMology
atrial fibrillation: pressing issues
Chairpersons: prof. O. Yo. Zharinov, prof. S.M. Koval, prof. 

V.K. Tashchuk, MD O.O. Khanyukov, prof. M.I. Yabluchanskiy
1. Heart rate variability in patients with cad and amio-

darone administration
V.K. Tashchuk, P.R. Ivanchuk, M.V. Tashchuk (Chernivtsi)

2. Management of patients with permanent atrial fi-
brillation
O.O. Khanyukov, Y.D. Yegudina (Dnipro)

3. Using injectable form of propafenone for termination 
of recent onset atrial fibrillation in outpatient settings
S.O. Pravosudovich, O.B. Bondarenko, L.L. Belmas, D.A. Mi-
sura, L.D. Sushenko (Dnipro)

4. rate forms of atrial fibrillation in the mirror of global 
cardiovascular risk

M.I. Yabluchanskiy, L.O. Martymianova (Kharkiv)
5. cardioversion in high risk patients with atrial fibrilla-

tion
A.O. Borodai, O.S. Sychov, E.S. Borodai (Kyiv)

6. assessment of myocardial arrhythmogenic capability 
in patients with paroxismal atrial fibrillation: interre-
lation of neurohormonal regulation and electrophys-
iological properties of atrial myocardium

G.M. Solovian, S.Y. Savitskyi, T.V. Mikhaleva (Kyiv)

Hall f, e

14:00–15:30 section meeting
invasive arrHytHMology
Chairpersons: MD O.S. Stychinskiy, PhD D.Ye. Volkov, V.P. Za-

levskyi, PhD O.V. Doronin, PhD O.Z. Paratsiy, PhD S.O. Pra-
vosudovich

1. Minimally invasive left atrial appendage closure 
in patients with atrial fibrillation for ischemic stroke 
prevention
A.O. Rusnak, O.Z. Paratsiy, B.B. Kravchuk (Kyiv)

2. should we adhere the rules of catheter destruction 
of atrial fibrillation?

O.V. Doronin, M.S. Meshkova (Kyiv)
3. round table: what do we expect of atrial fibrillation 

ablation? — 30 min
Moderator: рrof. Yu.I. Karpenko (Odesa)
Participants: D.Ye. Volkov, T.V. Kravchenko (Kharkiv), V.P. Za-

levskyi (Kyiv), S.O. Pravosudovych (Dnipro)
15:30–17:30 section meeting
arrHytMias and coMorbidity
Chairpersons: prof. S.M. Koval, prof. A.M. Vasylenko, prof. 

I.P. Katerenchuk, prof. M.I. Shved

16:00–18:00 Секційне засідання
клінічна аритМологія
фібриляція передсердь: актуальні питання
Головуючі: проф. О.Й. Жарінов, проф. С.М. Коваль, проф. 

В.К. Тащук, д. м. н. О.О. Ханюков, проф. М.І. Яблучанський
1. варіабельність ритму серця в умовах застосуван-

ня аміодарону у пацієнтів із іхС
В.К. Тащук, П.Р. Іванчук, М.В. Тащук (Чернівці)

2. ведення пацієнтів із постійною формою фібриля-
ції передсердь
О.О. Ханюков, Є.Д. Єгудіна (Дніпро)

3. застосування ін’єкційного пропафенону для купіру-
вання фібриляції передсердь у поліклінічних умовах
С.О. Правосудович, О.Б. Бондаренко, Л.Л. Бельмас, 
Д.А. Місюра, Л.Д. Сущенко (Дніпро)

4. частотні форми персистуючої та постійної фібри-
ляції передсердь у дзеркалі загального кардіовас-
кулярного ризику
М.І. Яблучанський, Л.О. Мартим’янова (Харків)

5. кардіоверсія у хворих високого ризику на фібри-
ляцію передсердь
А.О. Бородай, О.С. Сичов, Е.С. Бородай (Київ)

6. оцінка аритмогенної готовності міокарда у паці-
єнтів із пароксизмальною формою фібриляції пе-
редсердь: взаємозв’язок із нейрогуморальною ре-
гуляцією та електрофізіологічними властивостями 
міокарда передсердь
Г.М. Солов’ян, С.І. Савіцький, Т.В. Міхалєва (Київ)

зала f, e

14:00–15:30 Секційне засідання
інвазивна аритМологія
Головуючі: д. м. н. О.С. Стичинський, к. м. н. Д.Є. Волков, 

В.П. Залевський, к. м. н. О.В. Доронін, к. м. н. О.З. Па-
рацій, к. м. н. С.О. Правосудович

1. Малоінвазивне закриття вушка лівого передсер-
дя у пацієнтів із фібриляцією передсердь з метою 
профілактики ішемічного інсульту
А.О. Руснак, О.З. Парацій, Б.Б. Кравчук (Київ)

2. чи необхідно дотримуватися правил проведення 
радіочастотної катетерної деструкції фібриляції 
передсердь?
О.В. Доронін, М.С. Мєшкова (Київ)

3. круглий стіл: чого ми чекаємо від абляції при фі-
бриляції передсердь? — 30 хв

Модератор: проф. Ю.І. Карпенко (Одеса)
Учасники: Д.Є. Волков, Т.В. Кравченко (Харків), В.П. За-

левський (Київ), С.О. Правосудович (Дніпро)
15:30–17:30 Секційне засідання
аритМії та коМорбідніСть
Головуючі: проф. С.М. Коваль, проф. А.М. Василенко, 

проф. І.П. Катеренчук, проф. М.І. Швед
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1. prevention issues of incidence of atrial fibrillation 
in patients with arterial hypertension
S.M. Koval, I.O. Snigurska, O.M. Savchuk (Kharkiv) — 
15 min

2. cardiac arrhythmias in patients with Hiv

V.A. Vasylenko, A.M. Vasylenko, S.A. Sheiko (Kryvyi 
Rih) — 15 min

3. antihypertensive treatment in the elderly an impor-
tant part of arrhythmias management
I.P. Katerenchuk (Poltava) — 15 min

4. charachteristics of treatment of rhythm disorders 
in patients with stable angina and subclinical hypo-
thyroidism
M.I. Shved, I.B. Kyrychok, L.P. Martynuk, Y.M. Kytsak (Ter-
nopil) — 15 min

5. special considerations for management pregnant pa-
tients with arrhythmias
M.Z. Cherednichenko (Kyiv) — 15 min

6. Management of cancer patients with arrhythmias
E.V. Mogilnitskiy (Kyiv) — 15 min

7. clinicopathmorphologic findings: patient with com-
plex life-threatening arrhythmia
O.Y. Ilchyshyna, S.V. Lyzogub,O.I. Frolov, M.Yu. Sokolov, 
V.A. Krychkevych (Kyiv) — 15 min

1. проблема профілактики розвитку фібриляції перед-
сердь у пацієнтів із гіпертонічною хворобою серця
С.М. Коваль, І.О. Снігурська, О.М. Савчук (Харків) — 
15 хв

2. порушення ритму серця у віл-інфікованих паці-
єнтів
В.А. Василенко, А.М. Василенко, С.А. Шейко (Кривий 
Ріг) — 15 хв

3. антигіпертензивна терапія у людей похилого віку 
як важливий компонент лікування аритмій
І.П. Катеренчук (Полтава) — 15 хв

4. особливості корекції порушень ритму в пацієнтів 
зі стабільною стенокардією та субклінічним гіпо-
тиреозом
М.І. Швед, І.Б. Киричок, Л.П. Мартинюк, Я.М. Кицак 
(Тернопіль) — 15 хв

5. особливості ведення вагітних хворих з аритміями 
серця
М.З. Чередніченко (Київ) — 15 хв

6. ведення онкологічних пацієнтів з аритміями
Е.В. Могільницький (Київ) — 15 хв

7. клініко-патоморфологічний розбір: хворий 
зі складним порушенням ритму серця
О.Я. Ільчишина, С.В. Лизогуб, О.І. Фролов, М.Ю. Со-
колов, В.А. Кричкевич (Київ) — 15 хв
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22nd of septeMber (friday)

nsc «oliMpiyskiy»

Hall of cHaMpions

09:00–14:30 plenary session
resistant and secondary arterial 
Hypertension
Chairpersons: Y.M. Sirenko, Y.V. Rudenko

09:00–09:30 lecture: prof. Y. Sirenko (Kyiv)

resistant hypertension: key role of adherence 
and persistence in therapy

09:30–10:45 scientific session 

resUlts of clinical stUdies in Ukraine
1.  recommendations for the treatment of elderly pa-

tients with arterial hypertension and real medical 
practice in Ukraine (results of the systeM-2 study)
V.Yo. Tseluyko et al. (Kharkiv) — 15 min

2. personalized approach to treatment of arterial hy-
pertension: perspectives of home blood pressure 
control in ambulatory practice of the doctor-cardio-
logist
K.M. Amosova, Yu.V. Rudenko (Kyiv) — 15 min

3. comparison of fixed-dose combination perindopril/
amlodipine influence on target organ damage in hy-
pertensive patients with and without ischemic heart 
disease
G.D. Radchenko, L.O. Mushtenko, O.O. Torbas, S.M. Kushnir, 
O.A. Yarynkina, S.V. Potashev, Y.M. Sirenko (Kyiv) — 15 min

4. the problem of pathogenic approaches of resistant 
arterial hypertension prevention and improving 
of treatment efficacy in patients with comorbidity
S.M. Koval (Kharkiv) — 15 min

5. dependence of long-term effect of renal denervation 
from start quality of patients’ selection
O.L. Recovets et al. (Kyiv) — 15 min

6. effects of metabolic syndrome on arterial function 
in different age groups — results of aaa study

Y. M. Sirenko et al. (Kyiv) — 15 min
7. Modern capabilities of reliable blood pressure con-

trol: the benefits of triple combination therapy

O.O. Khanyukov (Dnipro) — 15 min

11:15–12:35 round table
treatment of patients with hypertension and diabetes

Chairperson: L.K. Sokolova (Kyiv)

22 вереСня (п’ятниця)

нСк «оліМпійСький»

хол чеМпіонів

09:00–14:30 пленарне засідання
резиСтентна та вторинні артеріальні 
гіпертензії
Головуючі: проф. Ю.М. Сіренко (Київ), проф. Ю.В. Руден-

ко (Київ)

09:00–09:30 лекція: проф. Ю.М. Сіренко (Київ)

резистентна аг: ключова роль прихильності 
та постійності в терапії

09:30–10:45 наукова сесія 

резУльтати клінічних доСліджень в Україні
1. рекомендації з лікування хворих на аг похилого 

віку та реальна лікарська практика в Україні (ре-
зультати дослідження СиСтеМа-2)
В.Й. Целуйко та співавтори (Харків) — 15 хв

2. персоналізований підхід до лікування артеріаль-
ної гіпертензії: перспективи застосування само-
стійного контролю домашнього артеріального 
тиску в амбулаторній практиці лікаря-кардіолога
К.М. Амосова, Ю.В. Руденко (Київ) — 15 хв

3. порівняння ефективності комбінації периндо-
прил/амлодипін на ураження органів-мішеней 
у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з та без 
ішемічної хвороби серця
Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, 
О.А. Яринкіна, С.В. Поташев, Ю.М. Сіренко (Київ) — 15 хв

4. профілактика резистентної артеріальної гіпертен-
зії та підвищення ефективності лікування у хворих 
з коморбідною патологією
С.М. Коваль (Харків) – 15 хв

5. залежність тривалої ефективності ниркової де-
нервації від якості початкового відбору пацієнтів
О.Л. Рековець та співавтори (Київ) — 15 хв

6. вплив метаболічного синдрому на функцію ар-
терій у різних вікових групах — результати дослі-
дження ааа
Ю.М. Сіренко та співавтори (Київ) — 15 хв

7. Сучасні можливості надійного контролю артері-
ального тиску: переваги потрійної комбінованої 
терапії
О.О. Ханюков (Дніпро) — 15 хв

11:15–12:35 круглий стіл
лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією 
та цукровим діабетом
Головуюча: Л.К. Соколова (Київ)



XVIII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ XVIII UKRAINIAN NATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY XVIII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ XVIII UKRAINIAN NATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

35

22
nd

 o
f 

se
pt

em
be

r 
(f

ri
da

y)

1. diabetes and hypoglycemic agents
L.K. Sokolova (Kyiv) — 20 min

2. diabetes and blood pressure
G.D. Radchenko (Kyiv) — 20 min

3. diabetes and statins
Yu. M. Sirenko (Kyiv) — 20 min

4. diabetes and antiplatelet therapy
V.A. Skybchik (Lviv) — 20 min

12:35–13:15 clinical review
Chairpersons: G.D. Radchenko, V.A. Skybchik (Lviv)
1. instrumental possibilities of artery elastic properties 

evaluation
O.O. Torbas (Kyiv)

2. treatment of arterial hypertension in patients with 
renal diseases
G.D. Radchenko (Kyiv)

13:15–13:45 round table
strategies of salt consumption modification
Moderator: Yu.M. Sirenko (Kyiv)
Participants: O.V. Shvets (Kyiv), I.M. Voloshina (Zaporizhzhia)

13:45–14:30 discussion

conference Hall «sparta»

09:00–14:30 section meeting
practical issUes of eMergency cardiology
Moderator: сorr. member of NAMSU, prof. O.M. Parkho-

menko
1. round table
acute heart failure as an actual problem of emergency 
cardiology
Participants: сorr. member of NAMSU K.M. Amosova, сorr. 

member of NAMSU O.M. Parkhomenko, prof. M.P. Kopy-
tsa, MD S.M. Kozhukhov, MD O.I. Irkin

2. clinical case with interactive voting

сorr. member of NAMSU K.M. Amosova
3. surgical methods of treatment of complicated forms 

of acute myocardial infarction
G.I. Kovtun

4. clinical case with interactive voting
сorr. member of NAMSU O.M. Parkhomenko

5. clinical seminar
practical aspects of prevention, diagnosis and treatment 
of venous thromboembolism
Participants: сorr. member of NAMSU O.M. Parkhomenko, prof. 

V.Y. Tseluiko, senior scientist Ya.M. Lutai, B.I. Goloborodko
6. round table
telemetry systems in urgent cardiology

L.I. Tkach (Poltava), P.V. Peresunko (Kyiv) — 30 min

1. цукровий діабет та гіпоглікемічні препарати
Л.К. Соколова (Київ) — 20 хв

2. цукровий діабет та артеріальний тиск
Г.Д. Радченко (Київ) — 20 хв

3. цукровий діабет і статини
Ю.М. Сіренко (Київ) — 20 хв

4. цукровий діабет та антитромбоцитарна терапія
В.А. Скибчик (Львів) — 20 хв

12:35–13:15 клінічний огляд
Головуючі: Г.Д. Радченко (Київ), В.А. Скибчик (Львів)
1. інструментальні можливості оцінки пружно-елас-

тичних властивостей артерій
О.О. Торбас (Київ)

2. лікування аг у пацієнтів з ураженням нирок

Г.Д. Радченко (Київ)

13:15–13:45 круглий стіл 
Стратегії модифікації споживання кухонної солі
Модератор: Ю.М. Сіренко (Київ)
Учасники: О.В. Швець (Київ), І.М. Волошина (Запоріжжя)

13:45–14:30 обговорення

конференц-зала «Спарта»

09:00–14:30 Секційне засідання
практичні аСпекти невідкладної кардіології
Модератор: чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархо-

менко
1. круглий стіл
гостра серцева недостатність як актуальна проблема 
невідкладної кардіології
Учасники: чл.-кор. НАМН України К.М. Амосова, чл.-кор. 

НАМН України О.М. Пархоменко, проф. М.П. Копиця, 
д. м. н. О.І. Іркін, д. м. н. С.М. Кожухов

2. клінічний випадок із інтерактивним голосуван-
ням
чл.-кор. НАМН України К.М. Амосова

3. хірургічні методи лікування ускладнених форм 
гострого інфаркту міокарда
Г.І. Ковтун

4. клінічний випадок із інтерактивним голосуванням
чл.-кор. НАМН України О.М. Пархоменко

5. клінічний семінар
практичні аспекти попередження, діагностики 
та лікування венозного тромбоемболізму
Учасники: чл.-кор. НАМН України О.М. Пархоменко, проф. 

В.Й. Целуйко, ст. н. с. Я.М. Лутай, Б.І. Голобородько
6. круглий стіл
телеметричні системи в невідкладній кардіології

Л.І. Ткач (Полтава), П.В. Пересунько (Київ) — 30 хв
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конференц-зала  
«одіССей»

09:00–14:30 пленарне засідання
хвороби перикарда, ендокарда, Міокарда
та клапанів Серця
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, 

акад. НАМН України В.В. Лазоришинець, чл.-кор. НАМН 
України Б.М. Тодуров, проф. І.М. Ємець, проф. О.Г. Не-
сукай, д. м. н. О.А. Крикунов

1. Міокардит: можливості діагностики та аналіз су-
часних технологій лікування
В.М. Коваленко — 20 хв

2. набуті вади серця: що нового в Європейських ре-
комендаціях 2017? 
О.Г. Несукай — 20 хв

3. Сучасні ендоваскулярні методи заміни аорталь-
ного та мітрального клапанів серця
І.М. Ємець, О.С. Гур’єва, Г.Б. Маньковський, Є.Ю. Ма-
рушко, М.С. Була, А.А. Довгалюк, Т.А. Ялинська — 
20 хв

4. реконструктивні та клапанозберігаючі операції 
як альтернатива протезуванню аортального кла-
пана
Б.М. Тодуров, Ю.І. Мокрик, Н.В. Понич, В.Б. Дем’янчук, 
І.М. Кузьмич, Х.М. Монастирська, О.А. Федоренко, 
О.М. Фурса — 20 хв

5. оцінка результатів операції росса в лікуванні аор-
тальних вад серця
Н.М. Руденко, О.М. Романюк, Ю.І. Климишин, І.Г. Ле-
бідь, Є.О. Артеменко — 20 хв

6. віддалені результати реконструкції мітрального 
клапана при мітральній недостатності
А.А. Крикунов, О.Ф. Лучинець, А.О. Руснак, Р.В. Бу-
ряк — 20 хв

7. прогноз хворих на гіпертрофічну кардіоміопа-
тію
В.Й. Целуйко, О.О. Будко — 20 хв

8. гіпертрофічна кардіоміопатія як фактор ризику 
раптової серцевої смерті
К.В. Руденко — 20 хв

9. деякі особливості ведення пацієнтів із серцевою 
недостатністю різного генезу
Д.В. Рябенко — 20 хв

10. трансплантація серця: життя до та після
В.В. Шаповалова — 20 хв

11. Стратегія лікування інфекційного ендокардиту 
на сучасному етапі
Лекція: д. м. н. А.А. Крикунов — 30 хв

12. застосування біодеградуючих платформ на су-
часному етапі
А.В. Хохлов — 20 хв

conference Hall  
«odyssey»

09:00–14:30 plenary session
diseases of pericardiUM, endocardiUM, 
MyocardiUM and Heart valves
Moderators: acad. of NAMSU, prof V.M. Kovalenko, acad.

of NAMSU, prof. V.V. Lazorishinets, corr. member 
of NAMSU, prof. B.M. Todurov, prof. I.M. Emets, prof. 
E.G. Nesukay, MD O.A. Krikunov

1. Myocarditis: opportunities for diagnosis and analysis 
of modern therapeutic techniques
V.M. Kovalenko — 20 min

2. valvular heart diseases: what`s new in european 
guidelines 2017?
E.G. Nesukay — 20 min

3. Modern endovascular methods of aortic and mitral 
valve replacement
I.M. Yemets, O.S. Gurjeva, G.B. Mankoskyi, Ye.Yu. Ma-
rushko, M.S. Bula, A.A. Dovgaliuk, T.A. Yalynska — 
20 min

4. reconstructive and valve-preserving surgery as al-
ternative for aortic valve replacement

B.M. Todurov, Yu.I. Mokryk, N.V. Ponich, V.B. Demyan-
chuk, I.M. Kusmych, H.M. Monastyrska, O.A. Fedorenko, 
O.M. Fursa — 20 min

5. e.o. assessment of ross procedures outcomes in aor-
tic valve diseases treatment
N.M. Rudenko, O.M. Romanyuk, Yu.I. Klymyshyn, I.G. Le-
bid, Ye.O. Artemenko — 20 min

6. long-term outcomes of mitral valves reconstruction 
in mitral regurgitation
A.A. Krykunov, O.F. Luchynets, A.O. Rusnak, R.V. Buryak — 
20 min

7. clinical prognosis in patients with hypertrophic car-
diomyopathy
V.Yo. Tseluyko, O.O. Budko — 20 min

8. Hypertrophic cardiomyopathy as risk factor of sud-
den cardiac death
K.V. Rudenko — 20 min

9. some particularities in heart failure treatment of dif-
ferent genesis
D.V. Ryabenko — 20 min

10. Heart transplantation: life before and after
V.V. Shapovalova — 20 min

11. current strategy of infective endocarditis tretment

Lection: MD A.A. Krykunov — 30 min
12. the use of bio-degrading platforms at the present 

stage
A.V. Khokhlov — 20 min
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конференц-зала «альтіУС»

09:00–12:00 пленарне засідання
біоМаркери в кардіології
Президія: проф. Л.Г. Воронков, проф. Т.І. Гавриленко, чл.-

кор. НАМН України, проф. О.М. Пархоменко, проф. 
Ю.С. Рудик

1. роль асиметричного діметиларгініну (адМа) 
у хворих на інфаркт міокарда
В.Й. Целуйко, О.Е. Матузок (Харків) — 15 хв

2. аутоантитіла до бета1-адренорецепторів та фак-
тора росту нервів в оцінці індивідуальної ефек-
тивності та диференційованого підходу до при-
значення бета-адреноблокаторів у хворих 
з коронарогенною хСн
В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, В.О. Табакевич-Ваце-
ба, О.Ю. Галецький, І.С. Шаповаленко (Київ) — 15 хв

3. роль біомаркерів у прогнозуванні клінічних ви-
ходів гострої та хронічної серцевої недостатності: 
подібність та розбіжності
О.Є. Березін, О.О. Кремзер (Запоріжжя) — 15 хв

4. біомаркери залізодефіциту при хСн: клінічні па-
ралелі
Л.Г. Воронков, В.В. Горбачова, Т.І. Гавриленко, А.В. Ля-
шенко (Київ) — 15 хв

5. перспективи маркера ST-2 в діагностиці серце-
вої недостатності при есенціальній гіпертензії
В.М. Жебель, О.Л. Старжинська, Д.А. Багрій (Вінни-
ця) — 15 хв

6. фармакогенетика в оцінці хворих на гостру сер-
цеву недостатність: роль поліморфізму генів
С.М. Кожухов, О.М. Пархоменко (Київ) — 15 хв

7. поліморфізм гена ізофермента системи цитохро-
му р450 2d6*4 і ефективність метопрололу сукци-
нату у пацієнтів із хронічною серцевою недостат-
ністю
Ю.С. Рудик, Ю.Ч. Гасанов (Харків) — 15 хв

8. Судинний ендотеліальний фактор росту — біо-
маркер запалення та ангіогенезу
Т.І. Гавриленко, О.М. Пархоменко, Н.О. Рижкова, 
О.А. Підгайна, О.М. Ломаковський, О.П. Борткевич, 
Л.В. Якушко (Київ) — 15 хв

9. визначення ризику і прогноз ремоделювання міо-
карда на основі сучасного біомаркера — sst2 у па-
цієнтів із серцевою недостатністю
О.Ю. Барнетт (Львів) — 15 хв

обговорення

12:00–14:30 пленарне засідання
превентивна кардіологія та реабілітація
Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Ковален-

ко, проф. І.П. Смирнова, проф. В.О. Шумаков, проф. 
М.М. Долженко, проф. О.А. Владіміров (Київ)

conference Hall «altiUs»

09:00–12:00 plenary session
bioMarkers in cardiology
Presidium: рrof. L.G. Voronkov, prof. T.I. Gavrilenko, corr. 

member of NAMSU, prof. O.M. Parkhomenko, prof. 
Yu.S. Rudyk

1. role of asymmetric dimethylarginine (adMa) in pa-
tients with myocardial infarction
V.Yo. Tseluyko, О.Е. Matuzok (Kharkiv) — 15 min

2. autoantibodies to beta1-adrenoreceptors and nerve 
growth factor in the evaluation of efficacy and an in-
dividual approach to administration of beta-blockers 
in patients with chronic ischemic heart failure

V.Yu. Zharinova, L.A. Bodretska, V.O. Tabakevich-Vatseba, 
O.Yu. Galetsky, I.S. Shapovalenko (Кyiv) — 15 min

3. the role of biomarkers in outcome prediction 
in acute and chronic heart failure: similarities and 
distinctions
O.Ye. Berezin, O.O. Kremser (Zaporizhzhia) — 15 min

4. iron deficiency biomarkers in cHf: clinical parallels

L.G. Voronkov, V.V. Gorbachova, T.I. Gavrilenko, A.V. Lya-
shenko (Кyiv) — 15 min

5. perspective of ST-2 as a biomarker in diagnosis of heart 
failure associated with essential hypertension
V.M. Zhebel, O.L. Starzhinska, D.A. Bagriy (Vinnytsa) — 
15 min

6. pharmacogenetics in the evaluation of patients with 
acute heart failure: the role of gene polymorphism
S.M. Kozhukhov, O.M. Parkhomenko (Кyiv) — 15 min

7. cytochrome p450 2d6*4 isoenzyme gene polymor-
phism and metoprolol succinate efficacy in cHf pa-
tients

Yu.S. Rudyk, Yu.Ch. Hasanov (Kharkiv) — 15 min
8. endothelial vascular growth factor — the biomarker 

of inflammation and angiogenesis
T.I. Gavrilenko, O.M. Parkhomenko, N.O. Ryzhkova, 
O.A. Pіdgaina, O.M. Lomakovsky, O.P. Bortkevych, 
L.V. Yakushko (Кyiv) — 15 min

9. determination of risk and prognosis of myocardial re-
modeling on the basis of modern biomarker — sst2 
in patients with heart failure
O.Yu. Barnett (Lviv) — 15 min

discussion

12:00–14:30 plenary session
preventive cardiology and reHabilitation
Moderators: аcad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, prof. 

I.P. Smirnova, prof. V.O. Shumakov, prof. M.M. Dolzhenko, 
prof. O.A. Vladimirov (Кyiv)
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1. secondary prevention of ischemic heart disease 
and diabetes mellitus in Ukraine according to eU-
roaspire iv
M.M. Dolzhenko on behalf of the group EU-
ROASPIRE IV in Ukraine (Кyiv) — 20 min

2. reorganization of the cardiological rehabilitation sys-
tem in Ukraine on the demand of european standards
O.A. Vladimirov (Кyiv) — 20 min

3. features of medical rehabilitation of patients with 
myocardial infarction with comorbid pathology
V.K. Tashchuk, O.S. Polyanskа, T.M. Amelina, O.I. Gugala, 
I.O. Makoveichuk (Chernivtsi) — 20 min

4. influence of electronic systems of delivery of nicotine 
on the risk of developing cardiovascular diseases
O.O. Kvasha, O.V. Sribna, V.V. Bratus, I.P. Smirnova, 
I.V. Tretyak, O.M. Romanova, A.O. Borodai (Кyiv) — 20 min

5. the place of physical rehabilitation in the secondary 
prevention of patients who suffered from myocar-
dial Q infarction with early revascularization
I.E. Malinovska, V.O. Shumakov, N.M. Tereshchenko, 
O.B. Kuchmenko (Kyiv) — 20 min

6. evaluation of long-term outcome of patients with 
acute myocardial infarction and coronary artery 
stenting: achievements and unresolved problems
L.M. Babiy, V.O. Shumakov, O.P. Ogurelska, Yu.O. Kho-
menko (Kyiv) — 20 min

7. determination of the factors influencing the quality 
of life associated with health in operated adults with 
congenital heart disease
I.G. Lebid (Kyiv) — 20 min

Hall of cHaMpions

14:30–15:30 the final organizational and methodologi-
cal meeting of the Ministry of Health of Ukraine, the naMs 
of Ukraine and the Ukrainian association of cardiology 
with the participation of the main specialists of the Minis-
try of Health of Ukraine and naMs of Ukraine on the reform 
of the health care system of Ukraine: ways to achieve the de-
sired results
Moderators: acad. of NAMSU, prof. V.M. Kovalenko, Deputy 

Minister of Health P.A. Kovtоnyuk, acad. of NAMSU, рrof. 
V.V. Lazorishinets, L.G. Karpinskaya, prof. V. M. Kornatsky, 
N.A. Ostropolets, MD K.V. Rudenko, prof. Yu.M. Sirenko, 
prof. O.S. Sychov, prof. M.Yu. Sokolov, prof. I.D. Shkro-
banets

1. legislative and regulatory acts in health care

2. new mechanisms of financing medicine
3. primary and specialized medical care in cardiology

15:30 general assembly of the Ukrainian association 
of cardiology

1. вторинна профілактика ішемічноі хвороби сер-
ця та цукрового діабету в Україні за даними 
eUroaspire iv
М.М. Долженко від групи EUROASPIRE IV в Україні 
(Київ) — 20 хв

2. реорганізація системи кардіологічної реабілітації 
в Україні за вимогою Європейських стандартів
О.А. Владіміров (Київ) — 20 хв

3. особливості медичної реабілітації хворих на ін-
фаркт міокарда з коморбідною патологією
В.К. Тащук, О.С. Полянська, Т.М. Амеліна, О.І. Гулага, 
І.О. Маковейчук (Чернівці) — 20 хв

4. вплив електронних систем доставки нікотину 
на ризик розвитку серцево-судинних захворювань
О.О. Кваша, О.В. Срібна, В.В. Братусь, І.П. Смирнова, 
І.В. Третьяк, О.М. Романова, А.О. Бородай (Київ) — 20 хв

5. Місце фізичної реабілітації у вторинній профілак-
тиці пацієнтів, які перенесли Q-інфаркт міокарда 
з ранньою реваскуляризацією
І.E. Малиновська, В.О. Шумаков, Н.М. Терещенко, 
О.Б. Кучменко (Київ) — 20 хв

6. оцінка віддалених результатів пацієнтів, які перене-
сли гострий інфаркт міокарда і стентування коронар-
них артерій: досягнення та невирішені проб леми
Л.М. Бабій, В.О. Шумаков, О.П. Огурельська, Ю.О. Хо-
менко (Київ) — 20 хв

7. визначення факторів впливу на якість життя 
що пов’язана зі здоров’ям у оперованих дорослих 
із вродженими вадами серця
І.Г. Лебідь (Київ) — 20 хв

хол чеМпіонів

14:30–15:30 підсумкова організаційно-методична 
нарада Моз України, наМн України та асоціації кар-
діологів України за участю головних спеціалістів Моз 
та наМн України з питань реформування системи 
охорони здоров’я України: шляхи досягнення бажа-
них результатів

Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Ковален-
ко, заступник міністра охорони здоров’я П.А. Ковтонюк, 
акад. НАМН України, проф. В.В. Лазоришинець, Л.Г. Кар-
пінська, проф. В.М. Корнацький, Н.А. Острополець, 
д. м. н. К.В. Руденко, проф. Ю.М. Сіренко, проф. О.С. Си-
чов, проф. М.Ю. Соколов, проф. І.Д. Шкробанець

1. законодавчі та нормативно-правові акти в охоро-
ні здоров’я

2. нові механізми фінансування медицини
3. первинна та спеціалізована медична допомога 

в кардіології

15:30 генеральна асамблея асоціації кардіологів 
України
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Moderators: acad. NAMSU prof. V.M.Kovalenko, Deputy 
Minister of Health P.A. Kovtоnyuk

Board and Presidium: corr. member of NAMSU, prof. 
K.M. Amosova, acad. of NAMSU, prof. V.V. Lazorishinets, 
corr. member of NAMSU, prof. O. M. Parkhomenko, corr. 
member of NAMSU, prof. Yu.M. Sokolov, corr. member 
of NAMSU, prof. B.M. Todurov, prof. I.M. Yemets, prof. 
L.G. Voronkov, prof. M.I. Lutai, prof. O.I. Mitchenko, prof. 
E.G. Nesukay, prof. Yu.M. Sirenko, prof. O.S. Sychov, prof. 
V.O. Shumakov, prof. T.I. Gavrilenko, prof. T.V. Talaeva, 
MD S.M. Kozhukhov, prof. V.K. Tashchuk, prof. O.A. Koval, 
prof. S.M. Koval, prof. V.A. Potabashniy, prof. Yu.I. Karpen-
ko, prof. S.O. Andrievska

1. discussion of the state program for the prevention, 
treatment and rehabilitation of cardiovascular dis-
eases for 2017–2021 (developed in accordance with 
clause 3 of the joint order of the Ministry of Health 
and the national academy of Medical sciences 
of Ukraine no. 711/61 of 15.07.2016)

2. report of the president of the Ukrainian association 
of cardiology

3. awarding
4. іmplementation of new recommendations for the di-

agnosis and treatment of chronic heart failure, treat-
ment of valvular heart disease, guidlines of echodop-
plerography

adoption of a resolUtion

closUre of tHe congress

Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, 
заступник міністра охорони здоров’я П.А. Ковтонюк

Правління та президія: чл.-кор. НАМН України, проф. 
К.М. Амосова, акад. НАМН України, проф. В.В. Лазори-
шинець, чл.-кор. НАМН України, проф. О.М. Пархомен-
ко, чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.М. Соколов, чл.-кор. 
НАМН України, проф. Б.М. Тодуров, проф. І.М. Ємець, 
проф. Л.Г. Воронков, проф. М.І. Лутай, проф. О.І. Міт-
ченко, проф. О.Г. Несукай, проф. Ю.М. Сіренко, проф. 
О.С. Сичов, проф. В.О. Шумаков, проф. Т.І. Гавриленко, 
проф. Т.В. Талаєва, д. м. н. С.М. Кожухов, проф. В.К. Тащук, 
проф. О.А. Коваль, проф. С.М. Коваль, проф. В.А. Пота-
башній, проф. Ю.І. Карпенко, проф. С.О. Андрієвська

1. обговорення державної програми профілакти-
ки, лікування та реабілітації серцево-судинних 
захворювань на 2017-2021 рр. (розроблена згід-
но з п. 3 спільного наказу Моз та наМн України 
від 15.07.2016 р. № 711/61)

2. звіт президента асоціації кардіологів України

3. нагородження
4. затвердження нових рекомендацій з діагностики 

та лікування хронічної серцевої недостатності, лі-
кування вад серця, нових рекомендацій з еходоп-
плерографії

прийняття резолЮції

закриття конгреСУ
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Стендові доповіді

Середа, 20 вереСня 
(обговорення доповідей)

аритМії Серця
Модератори: проф. В.А. Потабашній, М.І. Яблучанський, к. м. н. О.І. Фролов
1. аритмії у вагітних

І.І. Князькова, О.Б. Тверетінов, О.І. Циганков, В.В. Мазій, К.В. Гриненко, О.В. Фісенко (Харків)
2. термін подовженого за добу інтервалу Q–Tc під час амбулаторного моніторування екг і клінічні ознаки па-

цієнтів із гіпертонічною хворобою
Н.Є. Целік, М.І. Яблучанський (Харків)

3. особливості перебігу вагусасоційованої фібриляції передсердь у пацієнтів із гіпертонічною хворобою
Т.Д. Данілевич, В.П. Іванов (Вінниця)

4. біомаркери запалення у пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного генезу
М.І. Яловенко, О.О. Ханюков (Дніпро)

5. виникнення патології щитоподібної залози залежно від прийому аміодарону у хворих із фібриляцією пе-
редсердь на фоні прийому аміодарону
С.В. Лизогуб, О.С. Сичов, О.В. Левчук (Київ)

6. is rs10465885 polymorphism in connexin-40 gene associated with the transition to permanent pattern 
of arrhythmia in patients with non-valvular atrial fibrillation?
T.V. Mikhalieva, O.S. Sychov, T.V. Getman, V.G. Gurianov, G.M. Dorokhina, G.M. Solovyan, A.O. Borodai, P.B. Romaniuk 
(Кyiv)

7. ефективність контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь некла-
панної етіології
П.Б. Романюк (Київ)

8. якість життя пацієнтів у перші шість місяців після радіочастотної абляції тріпотіння та фібриляції перед-
сердь
М.С. Бринза, Д.Є. Волков, М.І. Яблучанський (Харків)

гоСтрий коронарний СиндроМ
Модератори: проф. О.А. Коваль, д. м. н. О.І. Іркін, проф. В.К. Тащук
1. Сoronary circulation in perimenopausal women with non ST elevation acute coronary syndrome

T.M. Solomenchuk, V.V. Protsko, A.O. Bedzay (Lviv)
2. асоціація вітронектинемії з індексом маси тіла у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі супутнього 

ожиріння абдомінального типу
К.М. Боровик, Н.Г. Риндіна (Харків)

3. особливості змін кардіоспецифічних ферментів та маркерів запалення у крові хворих на гострий інфаркт 
міокарда та супутній неалкогольний стеатогепатит
Л.В. Журавльова, М.В. Філоненко (Харків)

4. тhe changes of matrix metalloproteinase-13, tissue inhibitor of metalloproteinase-4 during two-week 
observation of patients with acute myocardial infaction and type 2 diabetes mellitus
M.Yu. Koteliukh, P.G. Kravchun (Kharkiv)

5. гострий коронарний синдром: можливості ультраструктурного дослідження серця
Г.В. Чнгрян, Т.М. Соломенчук, Г.В. Світлик, Н.А. Слаба, Л.М. Копчак (Львів)

6. аналіз показників смертності від гострого інфаркту міокарда в осіб похилого та старечого віку
Л.П. Солейко, О.В. Солейко, О.К. Откаленко, О.Є. Данільчук, Є.М. Петрунь (Вінниця)

іШеМічна хвороба Серця
Модератори: проф. М.І. Лутай, проф. О.І. Мітченко, проф. О.А. Коваль, проф. І.Е. Малиновська
1. гендерные особенности развития ишемической болезни сердца у участников ликвидации последствий 

чернобыльской аварии
Д.А. Белый, Е.М. Настина, Г.В. Сидоренко, Н.В. Курсина, А.Д. Базыка, Е.Н. Макаревич, В.А. Круглова, С.В. Садовая, 
А.С. Ковалев (Киев)
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2. клінічні особливості пацієнтів зі стабільною іхС і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, відібра-
них для аортокоронарного шунтування і коронарного стентування
Ю.А. Борхаленко, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, А.В. Хохлов, Б.М. Тодуров (Київ)

3. вплив статинів на імунозапальні реакції та показники ліпідного спектра крові при іхС
Л.А. Вознюк, В.К. Сєркова (Вінниця)

4. Стан магістральних артерій голови, кардіогемодинаміка та ліпідний обмін у пацієнтів з ішемічною хворо-
бою серця в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки
М.М. Гречаник (Дніпро)

5. предикторна роль біомаркерів системного запалення та нестабільності атероми у пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця після перенесеної негоспітальної пневмонії
Т.О. Кулинич (Запоріжжя)

6. особливості системи гемостазу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутньою дисфункцією щито-
подібної залози
О.Р. Макар, Н.В. Іжицька, М.Й. Федечко, Н.О. Телев’як (Львів)

7. нейрогуморальні порушення у пацієнтів із іхС та супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки: 
переваги комбінованої фармакотерапії
Н.С. Михайловська, Л.Є. Міняйленко, О.О. Зеленіна (Запоріжжя)

8. психовегетативні розлади у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом та їх ко-
рекція препаратом мебікар
Н.С. Михайловська, М.О. Коновалова, Я.М. Михайловський (Запоріжжя)

9. біохімічні маркери ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
В.О. Романова, Н.В. Кузьмінова, В.К. Сєркова (Вінниця)

10. гіполіпідемічна ефективність полікозанолу у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця з помірно 
порушеною функцією печінки
Т.М. Соломенчук, О.В. Восух, В.Г. Коваль (Львів)

фактори Серцево-СУдинного ризикУ та коМорбідні Стани
Модератори: проф. М.І. Лутай, проф. О.І. Мітченко, проф. О.А. Коваль, проф. І.Е. Малиновська
1. гендерні відмінності глюкометаболічних порушень і рівнів васпіна у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

та ожирінням
О.М. Біловол, В.В. Златкіна (Школьник), Ю.М. Шапошнікова (Харків)

2. досвід застосування дапагліфлозину в практиці кардіолога
Л.В. Журавльова, М.В. Кулікова (Харків)

3. лептин і прозапальні цитокіни при діабетичній кардіоміопатії: чи є зв’язок?
Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова (Харків)

4. профілактичне консультування та оцінка індивідуальної стадії готовності пацієнта до змін окремих скла-
дових моделі нездорової поведінки
Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, І.М. Ткачук (Київ)

5. взаємозв’язок між рівнями циркулюючих адипокінів і товщиною комплексу інтими-медіа у хворих на не-
стабільну стенокардію з супутнім цукровим діабетом 2-го типу
В.А. Скибчик, М.О. Войтович (Львів)

6. оцінка ефективності антигіпертензивної терапії у коморбідних хворих на артеріальну гіпертензію з цу-
кровим діабетом 2-го типу на рівні апеліну-12, обестатину, ремоделювання міокарда та метаболічні по-
казники
О.С. Табаченко, П.Г. Кравчун (Харків)

7. ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за допомогою статинотерапії та метаболічної терапії, 
результати ультразвукового сканування екстракраніальних судин
О.М. Гінгуляк, В.К. Тащук, Г.І. Хребтій, О.Ю. Поліщук (Чернівці)

8. кардіальні прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини
Л.П. Солейко, О.В. Солейко, Н.С. Барзак (Вінниця)

9. застосування стовбурових клітин пуповинної крові в комплексному лікуванні серцевої недостатності
А.В. Габрієлян, І.В. Кудлай, С.В. Романова (Київ)
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Серцева недоСтатніСть
Модератори: проф. Л.Г. Воронков, проф. В.Й. Целуйко, д. м. н. Д.В. Рябенко
1. порівняльна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю залежно від стану ниркової функції

А.Є. Дудник, Л.Г. Воронков, Л.С. Мхітарян, Т.І. Гавриленко, Г.В. Пономарьова (Київ)
2. прогнозування розвитку гострої серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда та ожиріння 

з урахуванням рівнів MrproadM та копептину
О.С. Єрмак, П.Г. Кравчун, О.В. Глєбова (Харків)

3. ефективність феротерапії у хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю і супутнім залізодефіцитом
В.П. Іванов, М.О. Колесник, О.М. Колесник (Вінниця)

4. роль сечової кислоти в порушенні діастолічної функції серця
В.Є. Кондратюк, Ю.П. Синиця, І.О. Дериземля (Київ)

5. особливості ремоделювання серця, нейрогуморального статусу у хворих на хронічну серцеву недостатність 
в поєднанні з хворобою нирок залежно від величини фв лШ серця
В.І. Кравцова (Харків)

6. the features of bce changes and hemodynamics in patients with chronic heart failure and preserved ejection fraction
Yu. Kushnir (Dnipro)

7. пошук предикторів відновлення систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з аортальним стенозом після 
протезування аортального клапана
Н.В. Понич, О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров (Київ)

8. патофізіологічні аспекти ведення пацієнтів із серцевою недостатністю
Г.І. Хребтій, В.К. Тащук, О.С. Полянська, О.М. Гінгуляк (Чернівці)

9. нові можливості поліпшення порушеної когнітивної функції у пацієнтів із хСн
А.С. Солонович, А.В. Ляшенко, Л.Г. Воронков (Київ)

10. зниження показників варіабельності серцевого ритму як прогностичний маркер персистенції серцевої недо-
статності та розвитку порушень ритму та у пацієнтів з дифузним міокардитом
Р.М. Кириченко, В.М. Коваленко (Київ)

артеріальна гіпертензія
Модератори: проф. Є.П. Свіщенко, проф. Ю.М. Сіренко, проф. С.М. Коваль, д. м. н. А.Д. Радченко
1. Шкала прогнозування виникнення резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого та старечого віку

В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк (Львів)
2. оцінка структурно-функціонального стану лівого передсердя методом спекл-трекінг ехокардіографії у пацієнтів 

з гіпертонічною хворобою та різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка
Й.Й. Гіреш, О.Г. Несукай (Київ)

3. вплив антигіпертензивної терапії на центральний аортальний тиск у хворих з неускладненою аг молодого віку
І.І. Князькова, А.В. Жадан, А.О. Несен, В.В. Мазій, І.А. Валентинова (Харків)

4. оцінка застосування кверцетину при комплексній терапії хворих на подагру з артеріальною гіпертензією
В.Є. Кондратюк, Т.Д. Никула, Ю.П. Синиця (Київ)

5. значення супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки для оцінки ступеня тяжкості та прогнозу перебігу 
гіпертонічної хвороби
Н.В. Кузьмінова, О.В. Грібенюк (Вінниця)

6. особливості клінічного перебігу ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку
С.О. Шейко, Н.О. Колб (Дніпро)

7. дисліпідемія та артеріальна гіпертензія: кардіоваскулярні аспекти
В.В. Сиволап, О.В. Візір-Тронова (Запоріжжя)

8. динаміка показників якості життя як критерій оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, 
поєднану з коморбідною патологією
О.А. Бичков, А.П. Тарасюк (Київ)

9. порушення в імунній системі у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом
Н.Г. Бичкова, С.А. Бичкова (Київ)
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