Вельмишановний(а) __________________________!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
XVII Національного конгресу кардіологів
України, який відбудеться
21-23 вересня 2016 року в м. Києві
Асоціація кардіологів України і Асоціація
серцево-судинних хірургів України виступили з
ініціативою про оголошення 2016 року – «Роком
серця в Україні». Ця пропозиція була підтримана
Адміністрацією Президента України, Урядом,
комітетами Верховної Ради, Міністерством охорони здоров’я та
Національною академією медичних наук України. Цей рік є особливим для
медичної спільноти нашої країни, оскільки виповнюється 80 років
Державній установі «Національний науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка М.Д.Стражеско» НАМН України» і 140 років
його засновнику Миколі Дмитровичу Стражеску. Головні заходи
святкування цих ювілеїв відбудуться під час проведення XVII Національного
конгресу кардіологів України 21-23 вересня в місті Києві.
Основним напрямком Конгресу будуть питання
формування
індивідуального та персональних підходів до лікування хвороб органів
кровообігу на основі доказової медицини та поза її межами. В рамках
Конгресу будуть проходити
пленарні засідання, секційні засідання,
інтерактиви, майстер-класи, симпозіуми, семінари, лекції відомих
вітчизняних та зарубіжних вчених, клінічні розбори, де будуть висвітлені
основні питання сучасної кардіології та можливості лікування пацієнтів. В
ході Конгресу відбудеться Спільне засідання Європейського товариства
кардіологів та Асоціації кардіологів України. Будуть проведені спільні
організаційно-методичні заходи МОЗ та НАМН України щодо подальшого
вдосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні
захворювання. В рамках цього наукового форуму відбудеться конкурс
молодих вчених, секції стендових доповідей, виставка лікарських засобів та
виробів медичного призначення
Від імені Асоціації кардіологів України і себе особисто щиро запрошую
Вас до активної участі у цьому науковому форумі.

Голова Оргкомітету,
Президент Асоціації кардіологів України
Академік НАМН України, професор

В.М.Коваленко

Основні науково – практичні напрямки Конгресу
 cтрес та серцево-судинні хвороби:
профілактика та фармакотерапія
коморбідності стресу та хвороб
системи кровообігу
 гострий інфаркт міокарда та питання
реабілітації
 атеросклероз та ішемічна хвороба
серця
 артеріальна гіпертензія
 інтервенційна кардіологія
 кардіохірургія




 некоронарогенні захворювання
міокарда
 аритмії та раптова серцева смерть
 гостра та хронічна серцева
недостатність
 метаболічний синдром
 дитяча кардіологія
 профілактична кардіологія
 експериментальна кардіологія та
фундаментальні дослідження
 фармакотерапія
 медико-соціальні аспекти кардіології

Місце проведення Конгресу

Реєстрація учасників Конгресу

НСК «Олімпійський»,
вул. Велика Васильківська, 55
Готель «Русь» (Аритмологія)
вул. Госпітальна, 4
Проїзд – станції метро
Олімпійська, Палац спорту

21, 22, 23 вересня з 8.00 до 15.00
– 2 поверх НСК «Олімпійський»

Генеральні партнери Конгресу:
ТОВ «Санофі-Авентіс
Україна»

BAYER
(Німеччина)

SERVIER
(Франція)

ТОВ «KРKA УКРАЇНА»

TAKEDA
( Японія)

ДАРНИЦЯ
(Україна)

ARTERIUM
(Україна)

Головні партнери Конгресу:
PFIZER
(США)

КУСУМ ФАРМ
(Україна)

22 вересня з 8.00 до 13.00
– 1 поверх Готелю «Русь»

Робота Конгресу розпочнеться в НСК
«Олімпійський» 21 вересня о 9.00
Урочисте відкриття Конгресу відбудеться
21 вересня о 18.00 в НСК «Олімпійський»,
вул. Велика Васильківська, 55

GEDEON RICHTER
(Угорщина)
OLFA
(Україна)

AstraZeneca
(Велика Британія)

Партнери Конгресу:
КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД (Україна)

GRINDEX
(Латвія)

STADA СIS
(Німеччина)

NOVO NORDISK
(Данія)

MEDOCHEMI
LTD (Кіпр)

ФАРМАСТАРТ
(Україна)

Конгрес проводиться згідно реєстраційного посвідчення №410 УкрІНТЕІ від
01.07.2015р.., щодо заходів затверджених на 2016р. МОЗ та НАМН України

ПРО-ФАРMA
(Україна)

AUROBINDO
(Індія)

Зареєстровані учасники Конгресу отримають портфель делегата, який
міститиме збірник тез, програму, посібники, методичні рекомендації,
сертифікат, запрошення на обід.

НВФ МІКРОХІМ
(Україна)

ЮРІЯ-ФАРМ
(Україна)

Інформацію з бронювання готелів Ви можете отримати:
Тел. 096-214-11-39 org-vavilova@yandex.ua (Гуляницька Марина)

Адреса Оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН,
тел. для довідок: (044) 275-66-22, 246-87-44, , факс: 275-42-09
Е-mail: stragh@bigmir.net, org-vavilova@yandex.ua
Сайт: www.strazhesko.org.ua

ЗДРАВО
(Україна)

АНАНТА МЕДІКЕАР ЛТД.
(Велика Британія)

WOERWAG PHARMA
(Німеччина)
VOGT MEDICAL
(Німеччина)

