
1  

КАРТКА ЗАХОДУ 
(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними навичками, тренінг, семінар, 

фахова (тематична) школа) 
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1. Назва заходу БПР “Форум щодо рекомендацій з лікування ФП: від консенсусу експертів до практичного 
використання” 

2. Назва Провайдера (з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та 
громадських формувань) 

ГО «Всеукраїнська асоціація кардіологів України» 
 

3. Співорганізатори заходу ГО «Всеукраїнська асоціація аритмологів України» 

4. Цільова аудиторія 
(відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

кардіологія, електрофізіологія, загальної практика- сімейна медицина, інтервенційна 
кардіологія, терапія, медицина невідкладних станів, неврологія, функціональна 
діагностика,  ультразвукова діагностика, Інтервенційна кардіологія, ендокринологія, 
гастроентерологія  

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість 
учасників 

200 учасників 

7. Мета навчання Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь з урахуванням коморбідностей. 
Вибір антикоагулянтів у пацієнтів з ФП; можливості комбінування фармакотерапії та 
інвазивних методів лікування фібриляції передсердь.  

8. Метод / методи навчання Теоретичний, наочний  

9. Кількість балів БПР 10 балів 

10.  Дата заходу БПР 15-16.11.2022 

11. Місце проведення заходу 
БПР (повна адреса) 

вул. Незалежності, 40, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76000, Готель 
"Надія", конференц-зала  

12. Прізвище, ім’я та по батькові 
лектора/тренера 

Витриховський Андрій Ігорович  
Волков Дмитро Євгенович  
Гетьман Таісія Вячеславівна  
Долженко Марина Миколаївна  
Іркін Олег Ігорович  
Карпенко Юрій Іванович  
Катеренчук Іван Петрович 
Коваль Сергій Миколайович 
Купновицька Ірина Григорівна 
Лашкул Дмитро Андрійович  
Лизогуб Сергій Володимирович  
Міщенко Лариса Анатоліївна 
М’якінькова Людмила Олександрівна  
Нестерак Роксолана Вікторівна  
Парацій Олексій Зіновійович  
Петканич Мирослав Мирославович 
Потабашній Валерій Аркадійович 
Распутіна Леся Вікторівна  
Романова Олена Миколаївна  
Рябенко Дмитро Васильович 
Середюк Нестор Миколайович 
Сидорова Наталія Миколаївна  
Сичов Олег Сергійович 
Тащук Віктор Корнійович  
Федоров Сергій Валерійович  
Ханюков Олексій Олександрович  
Целуйко Віра Йосипівна  
Черняга-Ройко Уляна Петрівна  
Ягенський Андрій Володимирович 
Яцишин Роман Іванович 

13. Резюме лектора/тренера 
 
 
 

Витриховський Андрій Ігорович - д-р мед. наук, КНП «Івано-Франківський обласний 
клінічний кардіологічний центр» ІФОР, ВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» (Івано-Франківськ); 
Волков Дмитро Євгенович - д-р мед. наук, ст. наук. співроб., завідувач відділення 
ультразвукової та клініко-інструментальної діагностики та мініінвазивних втручань ДУ 
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“Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України” (Харків); 
Гетьман Таісія Вячеславівна - канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу 
клінічної аритмології та електрофізіології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. 
М.Д. Стражеска НАМН України”(Київ); 
Долженко Марина Миколаївна - д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри кардіології 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ); 
Іркін Олег Ігорович - д-р мед. наук, провідний науковий співробітник відділу реанімації 
та інтенсивної терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України”(Київ); 
Карпенко Юрій Іванович - д-р мед. наук, проф., керівник Одеського регіонального центру 
кардіохірургії, зав. кафедри внутрішньої медицини №1 Одеського Національного 
медичного університету (Одеса); 
Катеренчук Іван Петрович - д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №2 з професійними хворобами Полтавського державного медичного 
університету (Полтава);  
Коваль Сергій Миколайович - д-р мед. наук, проф., завідувач відділом артеріальної 
гіпертензії та профілактики її ускладнень ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л.Т. Малої НАМН України» (Харків); 
Лашкул Дмитро Андрійович - д-р мед. наук, проф. Д-р мед. наук, проф. кафедри 
внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини Запорізького державного медичного 
університету (Запоріжжя); 
Лизогуб Сергій Володимирович - завідувач електрофізіологічною лабораторією з 
рентген-операційною ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України”(Київ); 
Міщенко Лариса Анатоліївна -  д-р мед. наук, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та 
коморбідної патології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України”(Київ); 
М’якінькова Людмила Олександрівна – доцент кафедри внутрішньої медицини 
№2 з професійними хворобами (Полтава); 
Нестерак Роксолана Вікторівна - д-р мед. наук, завідувачка кафедри фізичної та 
реабілітаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету, 
керівник Науково-практичного центру серцево-судинної реабілітації та відновного 
лікування (м. Івано-Франківськ); 
Парацій Олексій Зіновійович - канд. мед. наук, завідувач Центру лікування аритмій, 
лікар-аритмолог, лікар-кардіохірург вищої категорії, Клінічна лікарня «Феофанія» (Київ); 
Петканич Мирослав Мирославович - лікар-хірург відділення лікування аритмій з 
рентгенопераційною ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М.М. Амосова НАМН України» (Київ); 
Потабашній Валерій Аркадійович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, 
кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного 
університету (Кривий Ріг); 
Распутіна Леся Вікторівна - д-р мед. наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова, експерт групи експертів Департаменту охорони 
здоров’я Вінницької ОДА за спеціальністю «Кардіохірургія та кардіологія» (Вінниця); 
Романова Олена Миколаївна - канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу 
клінічної аритмології та електрофізіології  ДУ “Національний науковий центр ім. акад. 
М.Д. Стражеска НАМН України” (Київ); 
Рябенко Дмитро Васильович - д-р мед. наук, пров. наук. співроб. відділу  некоронарх 
хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. 
Стражеска НАМН України” (Київ); 
Середюк Нестор Миколайович - д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішньої медицини № 
2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету (Івано-
Франківськ); 
Сидорова Наталія Миколаївна - д-р мед. наук, проф. кафедри Української військово-
медичної академії (Київ); 
Сичов Олег Сергійович -д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної аритмології та 
електрофізіології  ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України” (Київ); 
Тащук Віктор Корнійович - д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного 
медичного університету (Чернівці);  
Федоров Сергій Валерійович - д-р мед. наук, проф. кафедри терапії і сімейної медицини 
ПО Івано-Франківського національного медичного університету (Івано-Франківськ); 
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Ханюков Олексій Олександрович - завідувач кафедри Внутрішньої медицини №3 
Дніпровського державного медичного університету (Дніпро); 
Целуйко Віра Йосипівна - д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри кардіології, 
лабораторної та функціональної діагностики Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (Харків);  
Черняга-Ройко Уляна Петрівна - канд. мед. наук, доцент кафедри променевої 
діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 
Голова Асоціації фахівців серцево-судинної патології (м. Львів); 
Ягенський Андрій Володимирович - д-р мед. наук, проф., керівник Волинського 
обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису (м. Луцьк); 
Яцишин Роман Іванович - д-р мед. наук, проф., декан  медичного факультету Івано-
Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ). 

14. Програма заходу БПР 
 

ПРОГРАМА 

15 листопада, вівторок 
 
10:00 – 10:20   Відкриття форуму 
 
Віце-президент НАМН України, президент Всеукраїнської Асоціації кардіологів України, 
директор Державної установи “Національний науковий центр “Інститут кардіології, 
клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної 
академії медичних наук України”, академік Володимир Миколайович Коваленко 

Ректор Івано-Франківського Національного медичного університету, член-кореспондент 
НАМН України Микола Михайлович Рожко 

Директор Департаменту охорони здоров`я Івано-Франківської ОДА  Ігор Анатолійович 
Дмитренко 

Президент Всеукраїнської Асоціації аритмологів України, професор Олег Сергійович 
Сичов 

 
10:20-12:40 Секційне засідання  
 ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович 

1. Фібриляція передсердь - потенційно небезпечна аритмія 
проф. Сичов Олег Сергійович, проф. Талаєва Т.В., д.м.н. Зінченко Ю.В., 
ст.н.с. Романова О.М., ст.н.с. Вавілова Л.Л., ст.н.с. Гетьман Т.В., Стасишена О.В., 
Ільчишина О.Я. (Київ) - 15 хв. 

2. AHRE як предиктор фібриляції передсердь та тромбоемболізму в реальній клінічній 
практиці 

проф. Середюк Нестор Миколайович, Ванджура Я.Л., Звонар П.П., Деніна Р.В., Царук 
О.Я., Белінський М.В., Середюк М.В. (Івано-Франківськ) - 15 хв. 

3. Гендерні особливості ефективності та безпеки ПОАК при ФП 
проф. Целуйко Віра Йосипівна (Харків) - 15 хв. 

4. Ведення пацієнтів з ФП, які потребують некардіохірургічних оперативних втручань: 
рекомендації Європейського кардіологічного товариства 2022 року 

проф. Потабашній Валерій Аркадійович, доц. Фесенко Володимир Іванович (Кривий 
Ріг) - 15 хв. 

5. Фібриляція передсердь при гострій ішемії міокарда - фокус на 2022 рік 
проф. Тащук Віктор Корнійович (Чернівці) - 15 хв. 

6. Перкутанні втручання та фібриляція передсердь 
проф. Ягенський Андрій Володимирович (Луцьк) - 15 хв. 

7. Оптимізація проведення електричної кардіоверсії хворим із фібриляцією передсердь 
д.м.н. Витриховський Андрій Ігорович (Івано-Франківськ) - 15 хв. 

 
Обговорення - 40 хв. 
 
12:40-13:20 Науково-практичний симпозіум 
Вибір антикоагулянтів у пацієнтів з ФП – фокус на безпеку, місце апіксабану 



4  

Модератор:  проф. Сичов Олег Сергійович 

1. Чи змінилися стратегії вибору антикоагулянтів у пацієнтів з ФП 
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 10 хв. 

2. Потрійна vs подвійна терапія при ГКС – коли застосовувати і як довго, фокус на 
безпеку 

д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ) - 10 хв. 
3. Пацієнти з високим ризиком розвитку кардіоваскулярних ускладнень – діагностична 
та лікувальна тактика. Місце апіксабану 

к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 10 хв. 
Обговорення - 10 хв. 

 
13:20-14:00 Науково-практичний симпозіум  
Оптимізація використання оральних антикоагулянтів у пацієнтів з фібриляцією 
передсердь в різних категоріях 
Модератор:  проф. проф. Сичов Олег Сергійович 

1. Оптимізація стратегії лікування та зниження серцево-судинних ризиків у пацієнтів із 
фібриляцією передсердь  

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 10 хв. 
2. Використання оральних антикоагулянтів у пацієнтів, що підлягають ЧКВ  

проф. Распутіна Леся Вікторівна (Вінниця) - 10 хв. 
3. Використання НОАК у пацієнтів із високим ризиком інсульту у коморбідних пацієнтів: 
випадок із практики  

к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 10 хв. 
Обговорення - 10 хв. 

 
14:00-14:40 перерва 
 
14:40-15:10  Науково-практичний симпозіум  
Можливості використання НОАК ендоксабану в Україні 
Модератор:  проф. Сичов Олег Сергійович 

1. Сучасні рекомендації по використанню НОАК ендоксабану на підставі даних 
доказової медицини 

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 15 хв. 
2. Досвід застосування едоксабану при проведенні абляцій та інтервенційної 
кардіоверсії 

проф. Карпенко Юрій Іванович (Одеса) - 15 хв. 
 
15:10-15:40 Науково-практичний симпозіум  
В фокусі пацієнт похилого віку з фібриляцією передсердь, цукровим діабетом 2 типу та 
прогресуючою хронічною хворобою нирок - як вибрати правильну тактику? 
Модератор: проф. Сичов Олег Сергійович 

1. Оптимальна антикоагулянтна терапія при ФП: коли власний клінічний досвід має 
значення?  

проф. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) - 15хв. 
2. Обговорюємо клінічні випадки разом  

к.м.н. Черняга-Ройко Уляна Петрівна (Львів) - 15 хв. 
 
15:40 -16:10 Науково-практичний симпозіум   
Можливості комбінування фармакотерапії та інвазивних методів лікування фібриляції 
передсердь: фокус на флекаїнід 
Модератор:  проф. Сичов Олег Сергійович 

1. Флекаїнід в сучасних рекомендаціях з лікування порушень серцевого ритму 
проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 15 хв. 

2. Застосування Флекаїніду при абляції з приводу ФП 
Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв. 

 
16:10 - 18:00 Секційне засідання 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ  
З УРАХУВАННЯМ КОМОРБІДНОСТЕЙ 
Модератор:  проф. Ханюков Олексій Олександрович 
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1. Тактика ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь та коморбідною патологією 

проф. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпро) - 15 хв. 

2. Міокардит як одна з причин фібриляції передсердь. Тактика ведення хворих 
д.м.н. Рябенко Дмитро Васильович (Київ) - 15 хв. 

3. Фібриляція передсердь у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням: 
частота виявлення в амбулаторних умовах та взаємозв`язки з кардіо-метаболічними 
факторами ризику 

проф. Коваль Сергій Миколайович, Снігурська І.О. (Харків) - 15 хв. 

4. Прогноз та профілактика ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь, які 
перебувають на програмному та перитонеальному діалізі 

проф. Катеренчук Іван Петрович, Рустамян С.Т. (Полтава) - 15 хв. 

5. Клініко-патогенетичний взаємозв`язок ФП та системних захворювань сполучної 
тканини 

проф. Яцишин Роман Іванович (Івано-Франківськ) - 15 хв. 

6. Сучасні стратегії кардіореабілітації пацієнтів при порушеннях ритму серця 
д.м.н. Нестерак Роксолана Вікторівна (Івано-Франківськ) - 15 хв. 

Обговорення - 15 хв. 
 
18:00-18:10  Завершення першого дня форуму 
 

16 листопада, середа 
 
9:00-9:20  Майстер-клас   
Пацієнт з СН та супутніми порушеннями серцевого ритму: чому актуальна блокада 
мінералокортикоїдних рецепторів?  

к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ), д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ) - 20 хв. 
 
9:20-9:40  Майстер-клас   
Міждисциплінарна взаємодія при веденні пацієнтів з ФП 
Модератор: проф. Федоров Сергій Валерійович  
Як покращити прогноз пацієнта з нФП?  Практичні поради та клінічний досвід  

проф. Долженко Марина Миколаївна (Київ) – 20 хв. 
 
9:40-10:00 Майстер-клас  
Особливості застосування антиаритмічних препаратів у пацієнтів з легеневою 
патологією: фокус на ХОЗЛ 
 Фібриляція передсердь у пацієнтів з супутнім ХОЗЛ  

к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ), д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ) - 20 хв. 
 
10:00-10:30 Майстер-клас   
Особливі групи пацієнтів та прихильність до терапії апіксабаном  
1.  Вибір ПОАК для пацієнтів  віці 65+ з НФП та нирковою недостатністю, місце 
апіксабану 

проф. Сичов Олег Сергійович (Київ) - 15 хв. 
2. Вплив режиму терапії та прихильності на ефективність лікування апіксабаном 
пацієнтів з ФП 

к.м.н. Гетьман Таісія Вячеславівна (Київ) - 15 хв. 
 
10:30-11:00 Майстер-клас  
Окремі питання призначення антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь 
1. Антикоагулянтна терапія при проведенні катетерної абляції у пацієнтів з низьким 
ризиком тромбоемболій 

проф. Карпенко Юрій Іванович (Одеса) - 15 хв. 
2. Обґрунтування використання низьких доз НОАК, враховуючи результати досліджень 

проф. Лашкул Дмитро Андрійович (Запоріжжя) - 15 хв. онлайн 
 
11:00-11:20 Проблемна доповідь   
Лікування вагус-обумовлених порушень ритму: аналітика доступних препаратів 

проф. Сидорова Наталія Миколаївна (Київ) - 20 хв. онлайн 
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11:20-11:40 Майстер-клас  
Тактика ведення хворих з фібриляцією передсердь в епоху Covid-19 

д.м.н. Іркін Олег Ігорович (Київ), к.м.н. Романова Олена Миколаївна (Київ) - 20 хв. 
 
11:40 - 12:00 Проблемна доповідь 
Фібриляція передсердь та артеріальна гіпертензія 

д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна (Київ) - 15 хв.   
Відповіді на запитання - 5 хв. 

 
12:00-13:50  
ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 
Модератор:  проф. Карпенко Юрій Іванович   

1. Деструкція АВ вузла та стимуляція провідної системи серця – терапія вибору 
контролю частоти серцевих скорочень у хворих з фібриляцією  передсердь та серцевою 
недостатністю 

проф. Карпенко Юрій Іванович (Одеса) - 15 хв. 
2. Імплантація двокамерного електрокардіостимулятора з метою контролю ритму 
у пацієнтів з брадисистолічною формою фібриляції передсердь 

проф. І.П. Катеренчук, Є.М. Люлька, М’якінькова Людмила Олександрівна (Полтава) - 
15 хв. 

3. Сучасні технології поліпшення результатів інтервенційного лікування фібриляції 
передсердь 

д.м.н. Волков Дмитро Євгенович (Харків) - 15 хв. 
4. Катетерне лікування фібриляції передсердь  

Петканич Мирослав Мирославович, Кравчук Б.Б. (Київ) - 15 хв. 
5. Переваги кріо-абляції при фібриляції передсердь 

к.м.н. Парацій Олексій Зіновійович (Київ) - 15 хв. 
6. Тріпотіння передсердь особливості лікування та прогноз хворих  

зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ) - 15 хв. 
Обговорення - 20 хв. 
 
13:50 - 14:00 Завершення конференції 

15. Опис вимог рівня знань, 
володіння темою, навичок, 
досвіду учасників до 
моменту реєстрації на даний 
захід (за потреби) 

- 

16. Технічна підтримка (так/ні?). 
У разі якщо під час проведення 
заходу БПР з оволодіння 
певними практичними 
навичками планується 
використання медичних 
виробів, які надані 
дистриб’ютором, Провайдер 
розміщує копію угоди, в якій 
зазначено шляхи недопущення 
виникнення потенційного 
конфлікту інтересів та 
заборону використання 
торгової назви медичного 
виробу 

Ні 

17.  Методи оцінювання набутих 
знань 

Тестовий контроль 

18. Код заходу БПР 
(Реєстраційний номер заходу 
БПР вноситься після присвоєння 
Адміністратором) 

1024 

 


