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Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у четвертій науково-практичній 
конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних 
хвороб». Її співорганізаторами є Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та ДУ «Інститут серця 
МОЗ України». 
Основна мета конференції – привернути увагу практичних лікарів 
до сучасних можливостей методів функціональної діагностики, 
обговорити стан підготовки нормативних документів з 
функціональної діагностики. Під час конференції відбудеться 
симпозіум «Діагностика та сучасні підходи 
до лікування аритмій серця».
До участі в конференції запрошуються головні позаштатні 
спеціалісти з функціональної діагностики і кардіології всіх 
регіонів України, лікарі функціональної діагностики, кардіологи, 
терапевти, представники кафедр медичних університетів, 
академій та факультетів післядипломної освіти, на яких 
проводиться навчання лікарів з функціональної діагностики 
та кардіології. 

З повагою,
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
член-кор. НАМН України, професор Б.М. Тодуров
Завідувач кафедри функціональної діагностики 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головний позаштатний спеціаліст 
з функціональної діагностики МОЗ України, професор О.Й. Жарінов

Наукова програма конференції

17 березня 2016 року
10.00 12.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ю.В. Вороненко – академік НАМН України, 
ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Б.М. Тодуров – член-кор. НАМН України, професор, 
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»Відкрите овальне вікно: забобони і реальне клінічне значення
Ю.А. Іванів (ЛНМУ ім. Данила Галицького МОЗ України, Львів)Ехокардіографічна оцінка важкої мітральної недостатності при хворобі Барлоу 
М.М. Долженко, С.В. Поташов (НМАПО ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, Київ)Інсульт: етіологічні фактори окрім фібриляції передсердь. Можливості функціональної діагностики
Н.М. Носенко (НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ)Клінічні та електрокардіографічні ознаки синдрому електрокардіостимулятора
М.С. Сороківський (ЛНМУ ім. Данила Галицького МОЗ України, 
Львів)Дистанційна ЕКГ-діагностика з використанням системи ТЕЛЕКАРД у Харківській області. Підсумки 2015 року
Т.О. Загубіженко (Харківська обласна клінічна лікарня, Харків)Клінічне застосування портативної 12-канальної ЕКГ на базі мобільних пристроїв
Р.В. Павлович (ТЕЛЕКАРД, Харків)Холтерівське моніторування ЕКГ. Нові можливості інтерпретації даних
Т.М. Гавронська («Імеск», Київ)Електроенцефалографія в кардіологічній клініці. Клінічні приклади
Н.Ю. Васильєва (НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ)

Організаційний комітет:
Співголови:Ю.В. Вороненко – ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, академік НАМН УкраїниБ.М. Тодуров – генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», член-кореспондент НАМН України
Члени оргкомітету:О.Й. Жарінов (науковий модератор), Ю.А. Іванів, В.О. Куць, О.А. Єпанчінцева, М.М. Долженко, Т.О. Загубіженко



Полісомнографія. Діагностика та лікування синдрому обструктивного апное сну
Ю.Н. Погорецький (лабораторія сну «Укртелемед», Київ)12.30 13.30 Координаційно-методична нарада головних

                       спеціалістів з функціональної діагностики 
                       та представників кафедр системи 
                       післядипломної освіти13.30–14.00 Фуршет. Демонстрація сучасного обладнання                        з функціональної діагностики         14.00–15.30 Майстер-клас «Діагностика та сучасні підходи 
                       до лікування аритмій серця»Шлуночкові порушення ритму. Тактика обстеження і ведення хворих
В.О. Куць (НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ)Оцінка структурної хвороби серця і ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь 
О.Й. Жарінов (НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ)Підведення підсумків конференції

Генеральний партнер конференції ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС Україна»
Контактні телефони:291-61-01 (Б.М. Тодуров) 291-61-30 (О.Й. Жарінов)Інформація на сайтах:www.nmapo.edu.uawww.ukrcardio.org          www.heart.kiev.ua          www.csic.com.ua


