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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: Діагностика та лікування серцево-
судинних розладів 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 200 учасників 

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

8. Метод / методи навчання Теоретичний, наочний  

9. Кількість балів БПР 10 балів 

10.  Дата заходу БПР 22-23.02.2023 

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 

Лутай Михайло Іларіонович 
Воронков Леонід Георгійович 
Міщенко Лариса Анатоліївна 
Сичов Олег Сергійович 
Іркін Олег Ігорович 
Матова Олена Олександрівна 
Талаєва Тетяна Володимирівна 
Кожухов Сергій Миколайович 
Мітченко Олена Іванівна 
Целуйко Віра Йосипівна 
Шумаков Валентин Олександрович 
Несукай Олена Геннадіївна 
Пархоменко Олександр Миколайович 
Ханюков Олексій Олександрович 
Романова Олена Миколаївна 
Лизогуб Сергій Володимирович 
Фролов Олександр Іванович 

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 
 
Лутай Михайло Іларіонович - Д-р мед. наук, проф., завідувач відділу 
атеросклерозу і ІХС 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 
аритмології та електрофізіології  ДУ “Національний науковий центр ім. 
акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
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” 
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Матова Олена Олександрівна - канд. мед. наук, старший науковий 
співробітник артеріальної гіпертензії та коморбідної патології 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”  
 
Кожухов Сергій Миколайович -д-р мед. наук, завідувач відділу клінічної 
фармакології та кардіоонкологїі 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” 
 
Целуйко Віра Йосипівна - Д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри 
кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України 
 
Шумаков Валентин Олександрович -Д-р мед. наук, проф., завідувач 
відділу інфаркту міокарда та кардіореабілітації 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 
 
Пархоменко Олександр Миколайович - Чл.-кор. НАМН України, д-р мед. 
наук, проф., завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ 
“Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
Ханюков Олексій Олександрович -  Д-р мед. наук, проф., завідувач 
кафедри Внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного 
університету 
 
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” 
 
Лизогуб Сергій Володимирович -  Завідувач електрофізіологічною 
лабораторією з рентген-операційною ДУ “Національний науковий центр 
ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України” 
 
Фролов Олександр Іванович - Канд. мед. наук, старший науковий 
співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології ДУ 
“Національний науковий центр ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”  

14. Програма заходу БПР 
 

22.02.2023 
 
11:00-11:10 
Відкриття  
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України,  директор ДУ 
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України,  
академік   НАМН України, д.м.н., проф. Коваленко Володимир 
Миколайович     
 
11:10-11:40 
1. Стрес та ішемія. Особливості  діагностики  та лікування ІХС в умовах 
воїнного стану  
проф. М.І. Лутай  (Київ) – 30 хв. 
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11:40-12:10 
Невідкладна допомога хворим на серцево-судинну патологію в умовах 
війни і пандемії на COVID-19 
член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко (Київ) – 30 хв.   
 
12:10-12:40 
Особливості дисліпідемій та атерогенезу в період війни  
проф. О.І. Мітченко  (Київ) – 30 хв. 
 
12:40-13:10 
Лікування хронічної СН пiд час   військового стану: виклики та пріоритети 
проф. Л.Г. Воронков  (Київ) – 30 хв. 
 
13:10-13:30  
Серцева недостатність: клінічні прояви та оновлені підходи ведення 
пацієнта сьогодні 
проф. В.Й. Целуйко (Харків) – 20 хв.   
 
13:30-14:00    
Резистентна чи неконтрольована гіпертензія? У пошуках відповіді в умовах 
військового конфлікту 
д.м.н.  Л.А. Міщенко (Київ) – 30 хв. 
 
14:00-14:20 
Сезонні коливання артеріального тиску: готуємось заздалегідь! 
к.м.н. О.О. Матова (Київ) – 20 хв.   
 
14:20-14:50 
Еволюція поглядів на патогенез атеросклерозу 
проф. Т.В. Талаєва  (Київ) – 30 хв. 
 
14:50-15:20 
Ведення хворих ІХС в умовах стресу 
проф. В.О. Шумаков  (Київ) – 30 хв. 
 
15:20-15:50 
Лікування міокардита в умовах воєнного стану 
проф. О.Г. Несукай (Київ) – 30 хв. 
 
15:50 -16:20 
Венозні тромбоемболії: клінічний досвід під час військового стану 
д.м.н.  С.М.  Кожухов (Київ) – 30 хв.   
 
 
16:20 – 16:30 Відповіді на запитання - 10 хв. 
     
23.02.2023 
 
11:00 – 11:35 
Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів з лікування фібріляції 
передсердь  
проф. О.С. Сичов (Київ) – 35 хв. 
 
11:35-11:55 
Тактика ведення пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь та 
коморбідною патологією 
проф. О.О. Ханюков (Дніпро) – 20 хв. 
 
11:55-12:15 
Особливості використання дабігатрану у хворих з ФП в сучасних умовах 
проф. О.С. Сичов (Київ) – 20 хв. 
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12:15 -12:55 
Арітмії та стрес. Як зробити вірний крок? 
Учасники: ст.н.с. О.М. Романова,   д.м.н. О.І. Іркін (Київ)  (Київ) – 40 хв. 
 
12:55 -13:15 
Синкопальні стани: диференційна діагностика та алгоритм надання 
медичної допомоги в умовах стресу 
ст.н.с. О.І. Фролов (Київ) – 20 хв.   
 
13:15 -13:35 
Особливості надання інвазивної аритмологічної допомоги. Виклики 
сьогодення. 
зав. лаб. С.В. Лизогуб – 20 хв. (Київ) 
 
 
 
13:35- 13:40 ЗАВЕРШЕННЯ  

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 

 


