
 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Почесний голова: 

Президент Асоціації кардіологів України, 

Віце-президент НАМН України,  

академік В.М.Коваленко 
 

Голова організаційного комітету: 

Президент Асоціації аритмологів України, 

модератор Робочої групи з порушень ритму серця 

Асоціації кардіологів України професор О.С.Сичов 
 

 

Організаційний комітет: 
к.б.н. Л.Л.Вавілова, ст.н.с. О.М.Романова, Т.М.Мовчановська,  

О.М.Звєрев, О.С.Солуян  

 

 
 

Вельмишановний (а) ____________________________________________! 
 

     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Експертної ради - Спільного 

засідання Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів 

України та Президії Асоціації аритмологів України 26-27 жовтня 2017 року.  

На  засіданнях експертних груп будуть розглянуті питання  клінічної 

аритмології та електрофізіології, обговорені питання діагностики, лікування 

та попередження ускладнень порушень серцевого ритму, на яких будуть  

визначені напрямки покращення організації надання допомоги хворим з 

аритміями та попередження ускладнень. В ході роботи будуть також 

обговорені питання видання журналу «Аритмологія» та співпраці Асоціації 

аритмологів України з Європейською асоціацією ритму серця та іншими 

міжнародними товариствами. 

 Підсумком Експертної ради - Спільного засідання  буде удосконалення 

національних рекомендацій та доповнення настанов і протоколів з 

діагностики та лікування порушень ритму та провідності серця.  

 
 
 

Президент Асоціації кардіологів України, академік НАМН України, 
професор                                                   В.М.Коваленко 
 
 
Президент Асоціації аритмологів України,  
професор                                                                                              О.С.Сичов  

 
 
 



Загальна інформація 

Місце 

проведення  

Отель «Grand Marine» 

м.Одеса, ж / м "Совіньйон",  

пров. Південносанаторний, 5 

Телефон: +38 (048) 757-90-90 

                        +38 (097) 066-30-10      

       www.grand-marine.com.ua 

Трансфер 6:00-12:00  

Трансфер від залізничного вокзалу м. Одеси    

(зустріч біля Центрального входу у вокзал) 

Тел.:  Валерія (067 243-16-51), Сергій (050 908-57-33) 

Поселення 8:00-13:00 у готелі  

Виселення до 12:00 дня від’їзду 

Обід 13:00-14:00  у ресторані готелю  

Реєстрація 13:30-14:00  у фойє готелю  

Відкриття 

конференції 

о 14.00 в конференц-залі готелю  

Регламент 

проведення 

засідань 

експертних груп 

– доповідь модератора по проблемі до 10 хвилин 

– обговорення питань по проблемам, винесених для 

розгляду до 5 хвилин для кожного експерта та 1-2 

хвилини для всіх присутніх по кожному питанню 

(можливо з  демонстрацією 1 – 2 слайдів); 

– заключення модератора з прийняттям проекту 

резолюції 

Інформація для 

доповідачів 

Конференц-зала оснащена мультимедійним 

проектором 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) відповідальному з технічного 

супроводу в залі 

Оргкомітет 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,  

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка 

М.Д.Стражеска» НАМН України 

Телефон для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22 

            Факс: (044) 249-70-03, 275-42-09 

            E-mail: stragh@bigmir.net 

 
 

 
 
 
 
 



Програма засідання: 
 

26 жовтня, четвер 
 

14.00 – 14.10   Відкриття засідання 
 

Час Проблема Питання для розгляду Склад 

експертної групи 

14.10 

- 
14.45 

Оптимізація 

антикоагулянтної 

терапії пацієнтів із 

ФП. 

  

1. Питання належного використання 

«старих» (АВК) та нових (НОАК) 

стандартів антикоагулянтної терапії 

в Україні та у світі (на прикладі 

реальної клінічної практики 

використання рівароксабану). 

2. Практичні аспекти застосування 

рівароксабану у пацієнтів з ФП, яким 

проводиться ЧКВ. 

Проф. Сичов О.С.  

(модератор),  

 

чл.-кор. НАМНУ, проф. 

Пархоменко О.М.,  

д.м.н. Іркін О.І. 

  

14.45 

- 
15.20 

Місце апіксабану в 

стандартах лікування 

у пацієнтів з НФП 

для профілактики 

інсульту. 

 

1.  Апіксабан від клінічних досліджень 

до реальної клінічної практики.   

2.  Апіксабан у вторинній профілактиці 

ішемічного інсульту та ТІА у хворих з 

НФП.  

3. НОАК при кардіоверсії: доказові дані. 

  

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),  

 

проф. Воронков Л.Г., 

д.м.н. Іркін О.І. 

 

15.20 

– 

15.55 

Переваги НОАК над 

АВК: значення дослі

джень  

RE-CIRCUIT/RE-DUAL 

1. Безпека дабіатрану у пацієнтів з ФП 

та ЧКВ. Результати дослідження RE-

DUAL PCI. 

2.  Реальна клінічна практика – фокус 

на безпеку. 

3. Коли необхідний антидот пацієнтам з 

ФП? 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),    

 

проф. Коваль О.А., 

д.м.н. Іркін О.І., 

к.м.н. Романова О.М.  

 

15.55 
–  

16.15 

 

перерва, кава 

16.15 

- 
16.50 

Тактика ведення 

пацієнтів з 

фібриляцією 

передсердь на 

амбулаторному етапі 

на фоні терапії 

аміодароном 

1. Тривалість антиаритмічної терапії в 

різних клінічних ситуаціях? 

2. Умови для відміни терапії? 

3. Хто приймає рішення про відміну 

терапії (кардіолог поліклініки/ 

сімейний лікар)? 

4. Процедура спостереження за 

пацієнтом після відміни терапії 

(частота візитів пацієнтів до лікаря, 

обсяг досліджень)? 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),  

  

проф. Коваль О.А.,  

проф. Тащук В.К.,  

к.м.н. Романова О.М. 

  

16.50 

- 
17.25 

 

Нові можливості 

антиаритмічної 

терапії фібриляції 

передсердь в Україні 

1. Використання флекаїніду як 

«таблетки в кишені» при фібриляції 

передсердь. 

2. Дозування флекаїніду як «таблетки в 

кишені». 

3. Флекаінід при тривалому прийомі при 

фібриляції передсердь. 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),   

 

проф. Карпенко Ю.І., 

к.м.н. Романова О.М.  

 



17.25 

- 
18.00 

Диференційований 

підхід до 

призначення 

антиаритмічних 

засобів для 

відновлення і 

збереження 

синусового ритму 

при ФП 

1. Практичні аспекти використання 

Пропафенона. Досвід застосування 

Пропафенона  як «таблетки в 

кишені»  для купування пароксизму 

ФП і підтримки синусового ритму. 

2. Особливості Пропафенона в 

лікуванні пацієнтів з ФП: β-

блокуючий ефект. 

3. Особливості тривалого використання 

Пропафенона. 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),   

  

к.м.н. Романова О.М.,  

к.м.н. Правосудович С.О. 

18.00 
- 

18.35 

Алгоритм вибору 

ААП IC класу в 

фокусі безпеки 

тривалого 

застосування у 

хворих з 

брадіформами 

аритмій. Можливості 

моно- і комбінованої 

терапії 

 

1. Тривалий прийом ААП I класу з 

акцентом на безпеку: коли, що, 

кому? 

2. Етацізин: профіль безпеки при 

тривалому застосуванні. 

3. Можливі і безпечні комбінації ААП I 

класу Етацізину. 

Проф. Сичов О.С.  

(модератор),  

 

проф. Гребеник М.В., 

к.м.н. Романова О.М.  

 

18.35 
- 

18.45 

 
Підсумки роботи першого дня ради 

 

 

27 жовтня, п´ятниця 
 

Час Проблема Питання для розгляду Склад 

експертної групи 

9.00 

–  
9.35 

Діагностика аритмій 

за допомогою 

імплантованих 

кардіомоніторів 

 

1. Які методи діагностики показані 

пацієнтам з підозрою на аритмічні 

причини синкоп? 

2. Які додаткові методи дослідження 

мають бути рекомендовані пацієнтам 

при симптомах, такі як синкопи, які 

трапляються рідше ніж раз на 

місяць? 

3.  Як досягти найбільш ефективної 

профілактики повторного 

інсульту у пацієнтів з криптогенними 

інсультами та проблеми діагностики 

"німої" ФП? 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),   

  

к.м.н. Парацій О.З., 

зав.лаб. Лизогуб С.В.    

9.35 
- 

10.10 

Нові можливості 

лікування пацієнтів з 

серцевою 

недостатністю та 

шлуночковими 

аритміями 

1. Інотропний та антиаритмічний 

механізми дії препарату Езафосфіна. 

2. Місце Езафосфіни у лікуванні 

пацієнтів з СН та супутніми 

аритміями. 

3. Практичні аспекти да досвід 

застосування Езафосфіни у пацієнтів 

з аритміями. 

 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),    

 

д.м.н. Іркін О.І., 

д.м.н.Ханюков О.О.,  

к.м.н. Романова О.М. 

 

 



10.10 
–  

10.45 

Уточнення 

додаткових 

можливостей в 

лікуванні 

артеріальної 

гіпертензії у 

паціентів з 

фібріляцією 

передсердь 

1. Переваги сартанів перед іАПФ в світі 

нових досліджень.                        

2. Позиція валсартану у пацієнтів 

високого та дуже високого 

кардіоваскулярного ризику.                                

3. Комбінирована терапія: у хворих з 

артеріальною гіпертензією та 

порушеннями ритму серця.                             

4. Питання прихильності до терапії. 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),    

 

проф. Колесник Т.В., 

проф. Ханюков О.О., 

к.м.н. Романова О.М.  

10.45 
- 

11.05 

 

перерва, кава 

11.05 
- 

11.40 

Особливості 

використання 

Тіворель у вторинній 

профілактиці 

порушень ритму у 

пацієнтів після 

перенесеного 

гострого 

коронарного 

синдрому 

1. Точки прикладання І-карнітину при 

кардіальній патології, акцент на 

аритмогенез. 

2. Ендотеліальна дисфункція та 

порушення енергетичного обміну 

кардіоміоциту як причини порушень 

ритму при ГКС. 

3. Переваги фіксованої комбінації 

аргініну і карнітину (Тіворель) у 

вторинній профілактиці порушень 

ритму у пацієнтів після перенесеного 

гострого коронарного синдрому. 

Проф. Долженко М.М. 

(модератор),  

  

проф. Тащук В.К.,  

проф. Жарінова В.Ю. 

 

11.40 
- 

12.15 

Ранекса - 

антиішемічний 

препарат з 

антиаритмічними 

властивостями 

(ранекса - 

високоселективний 

блокатор натрієвих 

каналів 

атеросклерозу та 

блокатора пізнього 

потоку натрію в 

шлуночках). 

 

1. Ранекса у хворих з порушеннями 

серцевого ритму: Рекомендації ЕОК 

та метааналіз. 

2. Антиішемічні та антиаритмічні ефекти 

ранекси у хворих з ГКС без підняття 

S-T. 

 

 

Проф. Сичов О.С. 

(модератор),   

  

проф. Коваль О. А.  

 

12.15 -12.25  Заключне засідання. 
                        Прийняття резолюції по розглянутим питанням. 
                        Про видання журналу «Аритмологія». 
                        Про співпрацю с міжнародними фаховими товариствами. 
                        Закриття  засідання.  

 
 
 
 
 
 
 



Конференція проводиться при підтримці наукових грантів 
компаній 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Спостерігач 
 

 
 

 


