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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 Науково-практична конференція: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

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

ГО «Всеукраїнська асоціація кардіологів України»  

3. Співорганізатори заходу  

4. Цільова аудиторія (відповідно до 
Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

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

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 300 учасників 

7. Мета навчання Вдосконалення знань лікарів загальної практики у сфері діагностики та 
лікування захворювань серцево-судинної системи  

8. Метод / методи навчання Теоретичний, наочний  

9. Кількість балів БПР 10 балів 

10.  Дата заходу БПР 2-3.03.2023 

11. Місце проведення заходу БПР (повна 
адреса) 

вул. Святослава Хороброго, 5, м. Київ, 03151  

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

Коваленко Володимир Миколайович 
Цимбалюк Віталій Іванович 
Корнацький Василь Михайлович 
Воронков Леонід Георгійович 
Міщенко Лариса Анатоліївна 
Сичов Олег Сергійович 
Талаєва Тетяна Володимирівна 
Мітченко Олена Іванівна 
Несукай Олена Геннадіївна 
Чабан Олег Созонтович 
Стеблюк Всеволод Володимирович 
Казмірук Анатолій Петрович 
Сіренко Юрій Миколайович 
Селюк Мар`яна Миколаївна 

13. Резюме лектора/тренера 
 
 
 

Коваленко Володимир Миколайович - Акад. НАМН України, д-р мед. 
наук, проф., генеральний директор, завідувач відділу некоронарних 
хвороб серця, ревматології та терапії ДУ “Національний науковий центр ім. 
акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
Цимбалюк Віталій Іванович - президент Національної академії медичних 
наук України, академік Національної академії медичних наук України, 
член-кореспондент Національної академії наук України, доктор медичних 
наук, професор  
Корнацький Василь Михайлович - Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, 
проф., заступник генерального директора по науково-клінічній роботі, 
завідувач відділу профілактичної медицини та соціальної кардіології ДУ 
“Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
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 
 
Міщенко Лариса Анатоліївна– Д-р мед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та коморбідної 
патології ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска 
НАМН України” 
 
Сичов Олег Сергійович -д-р мед. наук, проф., завідувач відділу клінічної 
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аритмології та електрофізіології  ДУ “Національний науковий центр ім. 
акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
Талаєва Тетяна Володимирівна -д-р мед. наук, проф., завідувач відділу 
клінічної фізіології та генетики ДУ “Національний науковий центр ім. акад. 
М.Д. Стражеска НАМН України”  
 
Мітченко Олена Іванівна - Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу  
ендокринної кардіології та дисліпідемій  ДУ “Національний науковий 
центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
Несукай Олена Геннадіївна - Д-р мед. наук, проф., головний науковий 
співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії 
ДУ “Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН 
України”, Керівник експертного консультативно-діагностичного та 
лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій, дійсний член 
Європейського товариства кардіологів 
 
Казмірук Анатолій Петрович – начальник Національного військового-
медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», 
д.м.н., проф., генерал-майор медичної служби 
  
Чабан Олег Созонтович -Д-р мед. наук, Академік Академії Наук Вищої 
Освіти України, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної 
медицини та психотерапії медико-психологічного факультету 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 
 
Сіренко Юрій Миколайович - Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу 
вторинних і легеневих гіпертензій ДУ “Національний науковий центр ім. 
акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
Стеблюк Всеволод Володимирович -Д-р мед. наук, проф., Генеральний 
директор Директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної 
реадаптації ветеранів Міністерства у справах ветеранів України 
 
Селюк Мар`яна Миколаївна - Канд. мед. наук, професор Кафедри 
військової терапії Української військово-медичної академії 
 

14. Програма заходу БПР 
 

2.03.2023 
 
11:00-11:10    ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
професор, акад. НАМН України, в.о. генеральний директор ДУ 
«Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України» 
В.М. Коваленко  (Київ) 
 
Президія: акад. НАМН України, професор В.М. Коваленко, акад. НАМН 
України, професор В.І. Цимбалюк, проф. Ю.В. Казмірук, чл.-кор. НАМН 
України В.М. Корнацький 
 
11:10-11:30 Проблемна доповідь 
Інтеграція НАМН України у військову медицину, виклики та реалії воєнного 
часу  
акад. НАМН України, професор В.І. Цимбалюк (Київ)  - 20хв. 
 
11:30-11:50 
Стрес: медико-соціальні проблеми в умовах воєнного стану 
акад. НАМН України, професор В.М. Коваленко (Київ) - 20хв. 
 
11:50-12:10 
Роль та місце НВМКЦ «ГВКГ» в забезпечені лікувально-евакуаційних 
заходів у ході відсічі повномаштабної збройної агресії РФ 
проф. А.П. Казмірук (Київ)   - 20 хв. 
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12:10-12:30 
Стрес-асоційовані  розлади у постраждалих в наслідок бойових дій  
чл.-кор. НАМН України В.М. Корнацький (Київ)   - 20 хв. 
 
12:30-12:50 
Проблемні  питання  взаємодії військових, державних, комунальних, 
приватних та громадських  структур  у наданні медичної допомоги  
постраждалим внаслідок бойових дій 
професор В.В. Стеблюк (Київ)   - 20 хв. 
 
12:50-13:10 
Пролонговані   психосоматичні  розлади в наслідок війни,    або чи дійсно 
четверть населення України буде божевільним 
акад. НАН ВО України О.С. Чабан (Київ)  – 20 хв. 
 
13:10-13:30 
Системне впровадження  реабілітації  в Україні в умовах  війни. Стан 
підготовки кадрів мультидисциплінарної реабілітаційної команди 
проф. О.А. Владимиров (Київ)  - 20 хв. 
 
13:30-13:50 
Можливості щодо організації заходів медичної реабілітації у військово-
медичному клінічному лікувально-реабілітаційному центрі 
полковник  м/с к.м.н Андрій Кіх, полковник м/с к.м.н. Олексій Волянський  
(Київ)   - 20 хв. 
 
13:50-14:10 
Особливості діагностики і лікування пацієнтів з кардіоваскулярною 
патологією у воєнний час 
проф. М.М. Селюк  (Київ)  – 20 хв.                          
 
 
14:10-14:50 
Круглий стіл  
Артеріальна гіпертензія та коморбідні стани 
проф. Сіренко Ю.М., проф. Міщенко Л.А. – 30 хв.    
Обговорення – 10 хв. 
     
3.03.2023 
 
11:00-11:40 
АКТОВА ПРОМОВА: професор Л.Г. Воронков (Київ) 
Хронiчна серцева недостатнiсть зi збереженою фракцiєю викиду лiвого 
шлуночка: еволюцiя розумiння та терапевтичних пiдходiв – 40 хв. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЯКІ БУЛИ ЗАКІНЧЕННІ 2022 р. 
Модератори: проф. О.С.Сичов, проф. Т.В.Талаева  
11:40-12:05 
Первинні та вторинні гіперхолестеринемії : оптимізація алгоритмів 
діагностики та лікування 
О.І. Мітченко (Київ)  -20 хв. 
Відповіді на запитання -5хв.  
 
12:05-12:30 
Фібриляція та  тріпотіння  передсердь: клініко-функціональні 
характеристики та результати лікування 
О.С. Сичов (Київ)  -20 хв. 
Відповіді на запитання -5хв.  
 
12:30-12:55 
Особливості субпопуляційного складу лімфоцитів та моноцитів крові  у 
пацієнтів з фібриляцією передсердь 
Т.В.Талаєва, І.В.Третяк, Н.М. Василинчук (Київ)  -20 хв. 
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Відповіді на запитання -5хв.  
 
12:40-13:00 
Предиктори виникнення та перебігу фібриляції передсердь 
Б.Б.Бацак (Київ) - -20 хв.                      
 
13:00-13:25 
Особливості перебігу та оптимізація програм лікування міокардиту у 
хворих,  що перенесли СOVID-19 інфекці 
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко (Київ)  -20 хв. 
Відповіді на запитання -5хв.  
 
13:25-13:50 
Нові можливості терапії серцевої недостатності в залежності від типу СН  
проф. Л.Г. Воронков (Київ)  -20 хв.                      
Відповіді на запитання -5хв.  
 
 
 
     
13:50 – 14:00 ЗАКРИТТЯ 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 

 


