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X Науково-практична конференція 
в режимі онлайн  

«Функціональна діагностика
серцево-судинних хвороб»

Національний університет охорони здоров’я України 
імені П.Л. Шупика

ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»

За підтримки
Всеукраїнської асоціації фахівців 
з аритмології і електрофізіології серця

Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, 
ендоваскулярної хірургії та трансплантології

ДУ «Інститут серця 
МОЗ України»



Шановні колеги!

НУОЗ України імені П.Л. Шупика та ДУ «Інститут серця МОЗ України» 
продовжують свою роботу в умовах воєнного стану.

Згідно з планом науково-освітніх заходів 22–23 червня 2022 року 
відбудеться Х щорічна науково-практична конференція «Функціональна 
діагностика серцево-судинних хвороб». Ця конференція є в Україні подією 
року для лікарів різних спеціальностей, які цікавляться і займаються 
методами функціональної діагностики в кардіології. Основна мета 
форуму – розглянути сучасні можливості застосування методів 
функціональної діагностики при серцево-судинних хворобах, зокрема, 
ішемічній хворобі серця та порушеннях серцевого ритму.  

До участі в конференції запрошуються позаштатні експерти з 
функціональної діагностики і кардіології усіх регіонів України, лікарі з 
функціональної діагностики, кардіологи, терапевти, співробітники 
науково-дослідних інститутів, а також кафедр медичних університетів, 
академій та факультетів післядипломної освіти, на яких здійснюється 
навчання лікарів з функціональної діагностики і кардіології. Конференція 
відбудеться у режимі онлайн, усі учасники отримають сертифікати 
встановленого зразка. 

 З повагою,
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров
Завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України 
імені П.Л. Шупика, професор О.Й. Жарінов

Організаційний комітет:
Співголови:
Ю.В. Вороненко – ректор НУОЗ України імені П.Л. Шупика МОЗ України, 
академік НАМН України, професор
Б.М. Тодуров – генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
член-кореспондент НАМН України, професор
Члени оргкомітету:
О.Й. Жарінов (науковий модератор), О.А. Єпанчінцева, В.О. Куць, Н.О. Ліфантьєва, 
Н.Д. Орищин, Н.О. Савичук, М.С. Сороківський, Л.О. Ткаченко, В.Й. Целуйко 

22 червня 2022 року
12.50-13.00   Відкриття конференції
Б.М. Тодуров (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)

13.00-13.30   Доповідь «state-of-art»
Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні підходи до ведення хворих
Б.М. Тодуров (ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)

13.30-15.00   Симпозіум «Новітні напрямки діагностики та стратифікації ризику 
в пацієнтів з ІХС і аритміями серця»
Фібриляція передсердь: скринінг, діагностика… що далі? 
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)

Холтерівське моніторування ЕКГ у пацієнтів з хронічними коронарними 
синдромами
У.П. Черняга-Ройко (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів) 

Алгоритми діагностики і стратифікації ризику у пацієнтів 
з венозними тромбозами і тромбоемболією легеневої артерії 
Л.О. Ткаченко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)

15.00-15.30   Доповідь-практикум
Ехокардіографічна діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії та її фенокопій 
Н.Д. Орищин (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів) 

15.30-16.30   Симпозіум «Ведення пацієнтів з передсердними тахіаритміями. 
Роль методів функціональної діагностики»
Персоналізоване ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь. Роль ЕКГ
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ) 

Cубклінічні передсердні тахіаритмії у пацієнтів з імплантованими пристроями
Я.В. Скибчик (ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)

16.30-17.30   Навчальний семінар «Нові технологічні можливості амбулаторного 
моніторингу ЕКГ» 
В.О. Куць (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
Н.О. Ліфантьєва (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
Н.С. Євтушенко («Добре серце», Київ)

23 червня 2022 року
10.00-10.30   Доповідь «state-of-art»
Сучасний підхід до венозних тромбозів 
В.Й. Целуйко (ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків)

Усі учасники конференції, які зареєструються до 21 червня 2022 року, 
отримають на свої електронні адреси інформацію про доступ для участі 
в конференції. Посилання для реєстрації: https://bit.ly/3MP6DkN



10.30-12.00   Дискусія експертів 
Уперше діагностована ФП: методи діагностики і визначення тактики лікування 
А.В. Ягенський (Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології, Луцьк)
С.В. Федоров (Івано-Франківський національний медичний університет, 
Івано-Франківськ)
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)

Методи діагностики та алгоритми ведення пацієнтів з фібриляцією-тріпотінням 
передсердь, супутніми захворюваннями і станами
М.С. Сороківський (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів)

12.00-12.30   Доповідь «state-of-art»
Методи діагностики та ведення пацієнтів із серцевою недостатністю 
у нових європейських рекомендаціях
О.Й. Жарінов (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ)
12.30-13.30   Симпозіум «Сучасні технології діагностики та інтервенційного 
лікування гострих коронарних синдромів»
Біль у грудній клітці. Анатомічна і функціональна стратегії обстеження хворих
О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева (НУОЗ України імені П.Л. Шупика, 
ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ)

Оцінка функціонального значення стенозів вінцевих артерій. Показання 
для реваскуляризації 
А.В. Хохлов, М.В. Стан (ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Київ) 

13.30-14.00   Доповідь-практикум 
Диференційна діагностика і ведення пацієнтів з надшлуночковими 
порушеннями ритму 
М.С. Сороківський (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів)

Інформаційні партнери: 
«Здоров’я України», «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія»

www.nuozu.edu.ua       www.fd.org.ua        www.heart.kyiv.ua       www.csic.com.ua     

Генеральний комунікаційний партнер 

Партнери конференції


