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Цілі навчання
У результаті цієї освітньої діяльності учасники зможуть:
— Краще орієнтуватися у проблематиці, представленій на лекціях
— Застосовувати дані на практиці
— Підвищити свою компетенцію
— Передати досвід колегам
— Надавати більш ефективну допомогу пацієнтам

8.00 * 17.00 — робота кабінету діагностики стану серцево*судинної системи
ПРОГРАМА
8.00  9.00

— Реєстрація учасників, ранкова кава

Блок І
Лекції, акредитовані credit units
9.00  09.40

— Венозний тромбоемболізм як мультидисциплінарна проблема
Олександр Пархоменко

09.40  10.20 — Тромбоемболічні події: що потім?
Погляд акушера*гінеколога. Погляд кардіолога
Дуетна лекція: Юлія Давидова та Олександр Пархоменко

Блок ІІ
10.20  10.45 — Профілактика венозних післяопераційних тромбоемболічних ускладнень
в абдомінальній хірургії
Ігор Криворчук
Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу

10.45  11.15 — Антитромбоцитарна терапія як засіб профілактики атеротромбозу
у практиці лікаря*інтерніста
Геннадій Кочуєв
11.15  11.40 — Мішені патогенетичної дії на атеротромботичні механізми
ішемічного інсульту
Світлана Кузнєцова
11.40  12.30 — Майстер клас: «Тромбоемболічні ускладнення: що можна і потрібно знати,
робити, не робити і запобігати!»
Юлія Давидова
12.30 * 13.30 — Обідня перерва

Блок ІІІ
13.30  13.50 — Особливості антикоагулянтної терапії ТЕЛА
в умовах багатопрофільної лікарні
Валерій Батушкін
13.50  14.10 — Вторинна профілактика ВТЕ: оцінка ризиків
і підходи до вибору подовженої терапії
Ярослав Лутай
14.10  14.30 — Антитромбоцитарна терапія у первинній профілактиці серцево*судинних
катастроф: зміна парадигми? Дані Європейського конгресу кардіологів
Ярослав Скибчик
14.30  15.00 — Венозний тромбоемболізм: визначення, епідеміологія, діагностика
та підходи до лікування. Антикоагулянтна терапія
Михайло Артеменко

Блок ІV
Лекції, акредитовані credit units
15.00  15.45 — Комплексне лікування масивної тромбоемболії легеневої артерії
Борис Тодуров
15.45  16.30 — Інфаркт міокарда — IV універсальна дефініція
Олег Лоскутов
16.30  17.00 — Підведення підсумків конференції, оголошення результатів оцінки
факторів ризику тромбоутворення серед учасників
Олександр Пархоменко

Акредитація заходу
Захід заплановано і буде проведено відповідно до вимог та стандартів акреди
таційної ради безперервної медичної освіти США (ACCME) в рамках співпраці
Siyemi Learning та групи компаній МедЕксперт. Siyemi Learning акредитована
акредитаційною радою з безперервної медичної освіти організовувати та проводити
освітні заходи на міжнародному рівні в рамках безперервної медичної освіти.
Siyemi Learning забезпечить учасників заходу 3 AMA PRA Category 1 CreditsТМ. Учасники Конгресу отри
мають ту кількість міжнародних кредитів, яка відповідає часу їхньої участі у заході (1 година =1 кредит).
Як отримати міжнародні кредити
Щоб отримати кредити, потрібно взяти участь у заході протягом 3 годин (лекції, акредитовані
credit units) та заповнити форму оцінки. Наприкінці конференції обміняйте заповнену форму
оцінки на свій сертифікат на стійці реєстрації.
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Пархоменко Олександр Миколайович, членкореспондент НАМН України, доктор медичних наук,
професор, президент Асоціації фахівців з невідкладної кардіології, керівник відділу реанімації та інтен
сивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»
Проведення досліджень: Байєр, Санофі, Файзер
Спікер: Байєр, Санофі
Давидова Юлія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, магістр державного управління,
керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМН України»
Комерційний інтерес відсутній
Тодуров Борис Михайлович, членкореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,
генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», президент Всеукраїнської асоціації фахівців
з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології
Комерційний інтерес відсутній
Лоскутов Олег Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології
та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, головний науковий співробітник відділу анестезіології
та штучного кровообігу ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Комерційний інтерес відсутній
Криворчук Ігор Григорович, кандидат медичних наук, хірург вищої категорії, заступник головного
лікаря з хірургії, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
Кузнєцова Світлана Михайлівна, членкореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,
завідувач відділення судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова
НАМН України»
Батушкін Валерій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх
та професійних хвороб ВПНЗ «Київський медичний університет», завідувач кардіологічного відділення
для хворих на гострий інфаркт міокарда з блоком кардіореанімації Київської міської клінічної лікарні №5
Лутай Ярослав Михайлович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу реанімації
та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»
Артеменко Михайло Олегович, кандидат медичних наук, судинний хірург вищої категорії, флеболог,
фахівець з ультразвукової діагностики, науковий співробітник відділення хірургії магістральних судин,
завідувач відділення доопераційної діагностики Національного інституту хірургії та трансплантології
імені О.О. Шалімова НАМН України
Скибчик Ярослав Васильович, кандидат медичних наук, асистент кафедри кардіохірургії, рентген
ендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НМАПО імені П.Л. Шупика, лікаркардіолог
відділення хірургічного лікування порушень серцевого ритму ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
член Асоціаціі фахівців з аритмології та електрофізіології серця
Кочуєв Геннадій Іванович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної
практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломного освіти
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