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За підтримки:
Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології 
і електрофізіології серця

Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, 
ендоваскулярної хірургії та трансплантології



Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Восьмій науково-практичній конференції 

«Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». З 2013 року ця кон  ференція 
щороку в березні збирала у конференц-залі Інституту серця МОЗ України близько 
300 лікарів з усіх регіонів країни. Без перебільшення, конференція стала подією року 
для лікарів різних спеціальностей, які цікав  ляться і займаються методами функціо-
нальної діагностики в кардіології. 

У 2020 році конференція вперше вийде за межі своєї звичної локації, пройде в режи-
мі онлайн і вперше – у дводенному форматі. Відтак, до участі в ній долучаться зна-
чно більше лікарів, які зможуть повною мірою відчути унікальні можливості інтерак  -
тивного навчання. Рішення про проведення онлайн-конференції стало своєрідним 
підсумком успішної діяльності кафедр, розташованих на клінічній базі Інституту 
серця, щодо впровадження но  вих форматів дистанційної освіти упро      довж останніх 
місяців. Провідні виробники діагностичного обладнання забезпечать для лікарів 
можливість скористатися перевагами сучасних комунікаційних технологій. Також 
упер    ше конференція відбудеться з потужною міжнародною участю. Налагоджена 
плідна співпраця між Інститутом серця МОЗ України, розташованими на його клі-
нічній базі кафедрами НМАПО імені П.Л. Шупика та університетом міста Вільнюса 
дозволила організувати в рамках конференції міжнародний форум з ехокардіографіч-
ної діагностики за участю провідних експертів України і Литви. 

Традиційно до участі в конференції ми запрошуємо позаштатних експертів з 
функціональної діагностики і кардіології всіх регіонів України, лікарів з функціональ-
ної діагностики, кардіологів, терапевтів, суміжних спеціалістів, співробітників на-
уково-дослідних інститутів, а також кафедр медичних університетів, академій та 
факультетів післядипломної освіти, на яких здійснюється навчання лікарів з функці-
ональної діагностики і кардіології. 

До скорої зустрічі на нашій конференції!
З найкращими побажаннями,
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
завідувач кафедри рентгенендоваскулярних та 
екстракорпоральних технологій НМАПО імені П.Л. Шупика 
член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров
Завідувач кафедри функціональної діагностики 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, професор О.Й. Жарінов

Організаційний комітет
Співголови:
Ю.В. Вороненко – ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, 
професор
Б.М. Тодуров – генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
член-кореспондент НАМН України, професор
Члени оргкомітету:
О.Й. Жарінов (науковий модератор), М.М. Долженко, О.А. Єпанчінцева, 
О.В. Зеленчук, В.О. Куць, Н.Д. Орищин, Н.О. Савичук, М.С. Сороківський, 
Л.О. Ткаченко

Наукова програма конференції

2 червня 2020 року

14.00 14.10   ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Б.М. Тодуров (Інститут серця МОЗ України, НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

14.10-15.00   Доповідь «state-of-art»
Хірургічне лікування пацієнтів із серцевою недостатністю
Б.М. Тодуров (Інститут серця МОЗ України, НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ)

15.00-17.00   Новітні напрямки діагностики атеросклерозу та аритмій серця 
(наукове засідання за підтримки компанії «Байєр»)
Діагностика та пріоритети лікування безсимптомних передсердних аритмій 
О.Й. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут серця МОЗ України, Київ)
Роль моніторингу ЕКГ у веденні пацієнтів з фібриляцією-тріпотінням 
передсердь високого серцево-судинного ризику
У.П. Черняга-Ройко (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів)
Методи діагностики та стандарти ведення пацієнтів з багатофокальним 
атеросклерозом. Погляди кардіолога і судинного хірурга
Л.О. Ткаченко, І.А. Шкурат (НМАПО імені П.Л. Шупика, 
Інститут серця МОЗ України, Київ)
О.В. Зеленчук (НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут серця МОЗ України, Київ)

17.00-17.45   Клінічний семінар 
Моніторинг ЕКГ. Нові технологічні можливості 
Н.С. Євтушенко («Імеск», Київ)
Н.О. Ліфантьєва (НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут серця МОЗ України, Київ)
17.45-18.00   Питання і відповіді

3 червня 2020 року
14.00-15.20   Моніторинг артеріального тиску та методи діагностики 
органних уражень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
(наукове засідання за підтримки компанії «КРКА»)
Л.А. Міщенко (ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України»)
О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева (НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут серця 
МОЗ України, Київ)

15.20-16.00   Лекція 
Діагностика хронічних коронарних синдромів і сучасна антиангінальна терапія 
(за підтримки компанії «Зентіва»)
В.О. Куць (НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут серця МОЗ України, Київ)

Усі учасники конференції, які зареєструються до 1 червня 2020 року, отримають на свої 
електронні адреси інформацію про доступ для участі у конференції з використанням 
платформи Microsoft Teams.



16.00-19.00   УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИЙ ФОРУМ З ЕХОКАРДІОГРАФІЧНОЇ 
                       ДІАГНОСТИКИ 
Чи є фракція викиду лівого шлуночка «Святим Граалем»?
Is the left ventricular ejection fraction the «Holy Grail»? 
Diana Zakarkaite (Центр кардіології і ангіології, Клініка Сантарос, 
Університет м. Вільнюс) – 40 хв

Аортальний стеноз – більше ніж хвороба серцевого клапана
Aortic stenosis – more than disease of a valve
Giedre Balciunaite (Центр кардіології і ангіології, Клініка Сантарос, 
Університет м. Вільнюс) – 20 хв

Рідкісні ехокардіографічні знахідки
Н.В. Понич (Інститут серця МОЗ України, НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ) – 20 хв

Мітральна парапротезна фістула. Що це? Коли? І як лікувати?
Mitral paravalvular leak. What is it? Why? When and how to treat?
Aleksejus Zorinas (Центр кардіології і ангіології, Клініка Сантарос, 
Університет м. Вільнюс) – 30 хв

Хвороба Фабрі. Підходи до діагностики (за підтримки компанії «Такеда»)
Н.Д. Орищин (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів) – 20 хв

Ще одна мімікрія. Клінічний випадок хвороби Фабрі 
(за підтримки компанії «Такеда»)
Л.М. Грубяк (НІССХ імені М.М. Амосова НАМН України, Київ) – 20 хв

Сучасна діагностика аритмогенної дисплазії правого шлуночка
Н.М. Носенко, Д.В. Щеглов (ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України», Київ) – 20 хв
Запитання і відповіді – 10 хв

Інформаційні партнери: 
«Здоров’я України»,  «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія»,  

www.nmapo.edu.ua,  www.fd.org.ua   www.heart.kiev.ua   www.csic.com.ua

Генеральний партнер конференції Генеральний комунікаційний партнер 

Партнери конференції


