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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 Майстер-клас: «Сучасні міжнародні та  вітчизняні стандарти лікування 
серцевої недостатності» 

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 серцевої недостатності» 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

«загальна практика – сімейна медицина», «терапія», «кардіологія», 
«електрофізіологія», «медицина невідкладних станів», «неврологія», 
«функціональна діагностика», «ультразвукова діагностика» 

5. Вид заходу БПР Майстер-клас 

6. Запланована кількість учасників 300 учасників 

7. Мета навчання Поліпшення обізнаності практичних лікарів щодо основ та сучасних 
алгоритмів лікування пацієнтів з серцевої недостатності 

8. Метод / методи навчання Теоретичний, наочний  

9. Кількість балів БПР 10 балів 

10.  Дата заходу БПР 08.02.2023 

11. Місце проведення заходу БПР (повна 
адреса) 

вул. Святослава Хороброго, 5, м. Київ, 03151 (Студія, 4 пов.) 

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

Воронков Леонід Георгійович 
Ляшенко Аліна Вікторівна 
Коваль Олена Акиндинівна 
Сичов Олег Сергійович 
Залізна  Юлія Іванівна 
Лутай Ярослав Михайлович 
Рябенко Дмитро Васильович 
Ткач Наталія Альбертівна 
Чендей Тарас Васильович 

13. Резюме лектора/тренера Воронков Леонід Георгійович – д-р мед. наук, проф., завідувач відділу 
серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ 
“Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
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” 
 
Коваль Олена Акиндинівна - д-р мед. наук, проф. кафедри внутрішньої 
медицини №3 Дніпровського державного медичного університету 
 
Лутай Ярослав Михайлович -д-р мед. наук, лікар-кардіолог вищої 
категорії, старший науковий співробітник відділу  реанімації та інтенсивної 
терапії ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України” 
 
Рябенко Дмитро Васильович - д-р мед. наук, провідний науковий 
співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії 
ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України” 
 
Чендей Тарас Васильович - Канд. мед. наук, доцент кафедри госпітальної 
терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
 
Ткач Наталія Альбертівна -канд. мед. наук, старший науковий співробітник 
відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів 
ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України” 
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Залізна  Юлія Іванівна - Канд. мед. наук, лікар функціональної діагностики, 
кардіолог КНП КОР "Київський обласний кардіологічний диспансер" 
 
Ляшенко Аліна Вікторівна - канд. мед. наук, старший науковий 
співробітник відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією 
внутрішніх органів ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. 
Стражеска НАМН України” 
 

14. Програма заходу БПР 
 

10:00-10:05 Відкриття Майстер-класу 
 
10:05-10:35 Лекція: Сучасна міжнародна класифікація серцевої 
недостатності. Огляд чинних підходів до лікування ХСН  
Л.Г. Воронков (Київ) – 25 хв. 
Запитання 5 хв. 
 
10:35-11:00 Перше звернення пацієнта із симптомами СН: яка тактика 
визначає подальший успіх? Місце бета-адреноблокаторів 
Д.В. Рябенко   (Київ) – 20 хв. 
Запитання 5 хв. 
 
11:00 -11:35  
Пацієнт з ХСН, госпіталізований з декомпенсацією: клінічний  розбір  
Н.А. Ткач (Київ) – 30 хв. 
Запитання 5 хв. 
 
11:35-12:35 Місце інгібітора НЗКТГ 2 дапагліфлозину в лікуванні ХСН зі 
зниженою ФВ ЛШ: клінічний семінар  
Випадок 1 - Н.А. Ткач (Київ) – 15 хв. 
Випадок 2 - Ю.І. Залізна (Київ) – 15 хв. 
Підсумки,  адресовані лікарю-практику 
Л.Г.Воронков (Київ) – 20 хв. 
Запитання 10 хв. 
 
12:35-13:00 Чому антагоніст  мінералокортикоїдних рецепторів є 
обов’язковим призначенням при СН зі зниженою ФВ ЛШ? 
А.В. Ляшенко (Київ) – 20 хв. 
Запитання 5 хв. 
 
13:00-13:50 Клінічний семінар:  Оновлена  концепція  застосування 
інгібіторів НЗКТГ 2 при  СН 
1.Місце інгібіторів НЗКТГ2  в нових міжнародних  рекомендаціях з 
лікування СН 
Л.Г. Воронков (Київ) – 25 хв. 
2.Практичний підхід до застосування інгібіторів НЗКТГ 2 у пацієнтів з СН 
О.А. Коваль (Дніпро)  - 25 хв. 
 
13:50-14:15 Ведення пацієнтів з СН та супутніми порушеннями серцевого 
ритму 
О.С. Сичов (Київ) – 20 хв. 
Запитання 5 хв. 
 
14:15-15:00 Сучасна стратегія підтримувальної  діуретичної терапії в 
пацієнта з ХСН: клінічний практикум  
Учасники: проф. Л.Г. Воронков (Київ), к.м.н. Т.В. Чендей (Ужгород) – 40 хв.    
Запитання 5 хв. 
 
15:00-15:35 
Антикоагулянтна терапія у пацієнтів з СН:  обґрунтування та клінічні 
приклади  
 Я.М. Лутай (Київ), Н.А. Ткач (Київ) – 30 хв. 
Запитання  5 хв. 
 
15:35-16:00 Ще раз про самодогляд пацієнта з ХСН 
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А.В. Ляшенко (Київ) – 20хв. 
Запитання 5 хв. 
 
16:00-16:10 Заключне слово модератора, закриття  
 

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 

 


