
 
науково-практичної конференції 

Актуальні питання ведення 
коморбідного пацієнта. 

Робочі мови: українська, російська

26 - 27 травня 2021 р.
м. Харків

ПРОГРАМА

Науково-практична конференція подана до Переліку додаткових наукових медичних форумів 
для включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2021 році (заявка знаходиться на розгляді у МОЗ України)

Фокус уваги на патологію 
серцево - судинної системи

  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО ON-LINE

Організатор 

ХАРКІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  МЕДИЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ



10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

10.00 - 10.30

                                                                                                          Питання - відповіді

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Актуальні питання ведення коморбідного пацієнта. 

Фокус уваги на патологію серцево - судинної системи

                                                                                                    Питання - відповіді

                                                                                                       Питання - відповіді

Час Тема Доповідач

Антитромботична терапія. Менеджмент геморагічних і тромботичних 
ризиків

Кузнецов І.В.

Рудик Ю.С.Вибір антикоагулянта у пацієнта з підвищеним ризиком кровотечі
(за підтримки компанії Bayer*)

Коваль С.М.Профілактика інсульту та серцево-судинних подій у пацієнтів з НФП
(за підтримки компанії Bayer*)

Пивовар С.М.Взаємодія лікарських засобів: питання застосування НОАК

Антитромбоцитарна терапія у хворих високого ішемічного ризику

Оптимізація антитромбоцитарної терапії у пацієнтів високого 
серцево-судинного ризику (за підтримки компанії Bayer*) Гуков О.Г.

Комплексний підхід у лікуванні пацієнтів з ІХС
(за підтримки компанії Bayer*)

Жадан А.В.

Можливості ведення пацієнтів на антиагрегантній терапії - фокус 
уваги на ІПП

Шеховцова Ю.О. 

Інсульт  - до та після…

Підозра на кардіоемболічний інсульт: призначати чи ні антикоагулянти. 
Діагностичні кроки для прийняття рішень (за підтримки компанії Bayer*) Носенко Н.М.

Амбулаторне ведення пацієнтів після перенесеного інсульту
(за підтримки компанії Bayer*)

Лебединець Д.В.

Лікування ТЕЛА: кому і на скільки слід продовжувати антикоагулянтну 
терапію (огляд сучасних рекомендацій) (за підтримки компанії Bayer*)

Кардіологічні прояви хвороби Фабрі (за підтримки компанії Takeda**) Грубяк Л.М.

МРТ серця Матузок О.Е.

УЗД серця по діагоналі Янкевич О.О.

Кузнецов І.В.

Кузнецов І.В.

Яковлева Л.М.

                                                                                                       Питання - відповіді

11.30 - 12.00

12.15 - 12.30

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

12.30 - 13.00

14.15 - 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.45

15.45 - 16.15

12.00 - 12.15

14.00 - 14.15

16.15 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00 - 18.15

 26 травня 2021 року 
https://www.youtube.com/watch?v=HvZqQVX3Kf4 



11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

13.45 - 14.15

14.45 - 15.15

15.15 - 15.45

14.15 - 14.45

16.00 - 16.30

                                                                                                          Питання - відповіді

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

                                                                                                    Питання - відповіді15.45 - 16.00

Час Тема Доповідач

ПАРТНЕРИ

Запрошуємо Вас прийняти участь у наступній науково-практичній конференції
Коморбідний пацієнт в міждисциплінарному аспекті. 

29-30 вересня 2021 р.

Від коморбідності до поліпрагмазії: фокус на пацієнта із цукровим 
діабетом 2 типу Полозова Л.Г.

Лікування артеріальної гіпертензії у хворих з коморбідним фоном Смирнова В.І.

Вторинні форми артеріальної гіпертензії надниркового генезу Полозова Л.Г.

Лікування АГ у пацієнтів із супутньою ХХН Кузнецов І.В.

Нові можливості зниження серцево-судинних ризиків у пацієнтів із 
цукровим діабетом. І не тільки у них ...

Скринінг пацієнтів з ГКМП на хворобу Фабрі: рекомендації експертів 
і власний досвід                                                                                                          Серік С.А.

Ураження серцево-судинної системи у хворих на подагру та методи 
їх корекції

Олійник М.О.

Кардіоваскулярні ризики у жінок у менопаузі та їх профілактика: 
погляд гінеколога

Железняков О.Ю.

Сучасні рекомендації щодо лікування хворих на ожиріння Курінна О.Г.

Реабілітація пацієнтів з постковідним синдромом (post covid-19 condition).   
За чим стежимо, що не випускаємо. Погляд сімейного лікаря

Височина І.Л.

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 13.45

OVERLAP-синдром метаболічних порушень печінки і серцево-судинних 
захворювань. Як допомогти пацієнтові?

Філіппова О.Ю.

Практичні питання гіполіпідемічної терапії в аспекті патології печінки Шеховцова Ю.О.

                                                                                                          Питання - відповіді / Закриття конференції17.30 - 17.45
 * За наукової та фінансової підтримки компанії «Bayer» та не є підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я
** Лекція підготовлена за підтримки компанії «Takeda». Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку

 27 травня 2021 року 
https://www.youtube.com/watch?v=HfIiq2T7wzw 

Ткачук О.Ю., 
Смирнов І.І.



Коморбідний пацієнт 
у міждисциплінарному аспекті

Партнерство заради здоров'я

     Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції* 

  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО  ТРАНСЛЯЦІЯ НАЖИВО ON-LINE

29-30 вересня 
2021 року

* Науково-практична конференція подана до Переліку додаткових наукових медичних форумів для включення до Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році (заявка знаходиться на розгляді у МОЗ) 
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