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Всеукраїнської асоціації фахівців
з аритмології і електрофізіології серця
Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної,
ендоваскулярної хірургії та трансплантології

IX Науково-практична конференція
у режимі онлайн

«Функціональна діагностика
серцево-судинних хвороб»
18–19 березня
2021 року

ДУ «Інститут серця
МОЗ України»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ щорічній науково-практичній
конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». Ця
конференція без перебільшення є подією року в Україні для лікарів різних
спеціальностей, які цікавляться і займаються методами функціональної
діагностики в кардіології. Основна мета конференції – розглянути сучасні
можливості застосування методів функціональної діагностики при
серцево-судинних хворобах, зокрема, ішемічній хворобі серця та порушеннях серцевого ритму. В межах конференції відбудеться презентація
другого видання національного підручника «Функціональна діагностика».
До участі в конференції запрошуються позаштатні експерти
з функціональної діагностики і кардіології усіх регіонів України, лікарі
з функціональної діагностики, кардіологи, терапевти, співробітники
науково-дослідних інститутів, а також кафедр медичних університетів,
академій та факультетів післядипломної освіти, на яких навчаються
лікарі з функціональної діагностики і кардіології. Конференція відбудеться
у режимі онлайн, усі учасники отримають сертифікати встановленого
зразка.
З повагою,
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров
Завідувач кафедри функціональної діагностики
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, професор О.Й. Жарінов

Організаційний комітет:
Співголови:
Ю.В. Вороненко – ректор НУОЗ України імені П.Л. Шупика МОЗ України,
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), О.А. Єпанчінцева, О.В. Зеленчук,
В.О. Куць, Н.М. Носенко, Н.Д. Орищин, Н.О. Савичук, М.С. Сороківський,
Л.О. Ткаченко
Усі учасники конференції, які зареєструються до 17 березня 2021 року,
отримають на свої електронні адреси інформацію про доступ для участі
у конференції. Посилання для реєстрації:
https://us8.list-manage.com/survey?u=67ef653c353910befe1b3adc6&id=6501d80b0e

18 березня 2021 року
13.00–13.10 Відкриття конференції
Б.М. Тодуров (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)
13.10–14.00 Доповідь «state-of-art»
Реваскуляризація міокарда і трансплантація серця у пацієнтів з ІХС і серцевою
недостатністю
Б.М. Тодуров (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)
14.00–15.00 Новітні технології діагностики та інтервенційного лікування ІХС
(наукове засідання за підтримки корпорації «Артеріум»)
Сучасні підходи до діагностики ішемії міокарда. Показання для реваскуляризації
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
Оцінка функціонального значення стенозів вінцевих артерій. Фракційний
резерв кровотоку
А.В. Хохлов, М.В. Стан (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)
15.00–15.30 Ехокардіографічне дослідження у пацієнтів з невідкладними
станами (лекція за підтримки компанії «Санофі»)
Я.М. Лутай (ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска
НАМН України»)
15.30–17.00 Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічної ІХС
і мультифокального атеросклерозу
(наукове засідання за підтримки компанії «Байєр»)
Підозра на кардіоемболічний інсульт: призначати чи не призначати
антикоагулянти? Діагностичні кроки для прийняття рішення
Н.М. Носенко (ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії НАМН України», Київ)
Діагностика та сучасні підходи до ведення пацієнтів з мультифокальним
атеросклерозом
О.В. Зеленчук (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДУ «Інститут серця
МОЗ України», Київ)
Стратифікація ризику і сучасне ведення пацієнтів з хронічною ІХС з і без ФП
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
17.00–18.00 Нові технологічні можливості моніторингу ЕКГ
(навчальний семінар за підтримки компанії «Імеск»)
Т.М. Гавронська («Імеск», Київ)
Н.О. Ліфантьєва (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)

19 березня 2021 року
13.00–14.30 Сучасні рекомендації з діагностики та лікування ФП
(наукове засідання за підтримки компанії «Берінгер Інгельхайм»)
Уперше діагностована фібриляція передсердь. Методи діагностики
і стратифікації ризику ускладнень
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
М.С. Сороківський (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів)
Передсердні тахіаритмії у пацієнтів з імплантованими пристроями
Б.Б. Кравчук (НІССХ імені М.М. Амосова, Київ)
14.30–15.30 ЕКГ-діагностика та лікування пароксизмальних тахіаритмій
(навчальний семінар за підтримки компанії «Санофі»)
Шлуночкові тахікардії
В.О. Куць (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
Передсердні тахіаритмії
М.С. Сороківський (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів)
15.30–16.30 Інсульти і ТІА нез’ясованого генезу. Методи обстеження пацієнтів
з позиції невролога і кардіолога (наукове засідання за підтримки компанії «Пфайзер»)
В.В. Бабенко (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
О.А. Єпанчінцева (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)
16.30–17.00 Діагностика хвороби Фабрі
(клінічний семінар за підтримки компанії «Санофі»)
Н.Д. Орищин (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів)
17.00–17.30 Порушення ритму у пацієнтів з імплантованими пристроями.
Як їх «бачить» кардіостимулятор і як повинен «розглядати» лікар?
(за підтримки компанії «Байєр»)
Я.В. Скибчик (ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
Генеральний партнер конференції

Генеральний комунікаційний партнер

Партнери конференції

Інформаційні партнери:
«Здоров’я України», «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія»
www.nmapo.edu.ua www.heart.kiev.ua www.csic.com.ua www.fd.org.ua

