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Маємо за честь запросити Вас взяти участь
у науково�практичній конференції

«Інтервенційні та медикаментозні підходи до
ведення хворих з порушеннями ритму серця»,

яка відбудеться 26–27 травня 2011 року 
в м. Києві.

Проблема лікування аритмій є однією з головних у
сучасній кардіології. Згідно з даними популяційних
досліджень, у 2,5 % людей працездатного віку реєстру"
ють різні форми миготливої аритмії, а у кожної третьої
людини – порушення ЕКГ спокою. Фібриляція та
тріпотіння передсердь є причиною більше ніж 20 % моз"
кових інсультів. Частота виникнення раптової серцевої
смерті в розвинених країнах світу становить 1–2 випад"
ки на 1000 дорослих осіб у рік. У 80 % випадків її причи"
ною є шлуночкові порушення ритму серця. 

Необхідність вирішення цих проблем на державно"
му рівні із залученням широких кіл лікарів обумовило
створення 30 вересня 2010 року Всеукраїнської гро"
мадської організації «Асоціація аритмологів України»,
яка має осередки в усіх, без винятку, регіонах України.
На Генеральній асамблеї ХІ Національного конгресу
кардіологів України Асоціація аритмологів України
увійшла як колективний член до складу Асоціації

кардіологів України. Таким чином, витримані норми міжнародної практики,
згідно з якими European Heart Rhythm Association (EHRA) входить до вели"
кого кардіологічного товариства Європи – European Society of Cardiology
(ESC).

Під час науково"практичної конференції «Інтервенційні та медикамен"
тозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця» будуть прочи"
тані лекції провідних вітчизняних та відомих іноземних спеціалістів із питань
клінічної аритмології та електрофізіології, проведена інтерактивна дискусія,
зроблені усні та стендові наукові доповіді, обговорені питання діагностики,
лікування та попередження ускладнень порушень серцевого ритму, визначені
напрямки покращання організації надання допомоги хворим з аритміями та
попередження раптової аритмічної смерті, проведена Асамблея Асоціації
аритмологів України. Велику увагу буде приділено останнім рекомендаціям
Європейського товариства кардіологів (2009–2010 рр.) та узгодженим з ними
рекомендаціям Асоціації кардіологів та Асоціації аритмологів України щодо
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ведення хворих на фібриляцію передсердь, діагностики і лікування синко"
пальних станів та іншим вітчизняним і міжнародним документам. У ході кон"
ференції відбудеться нарада щодо обговорення питання створення Всеук"
раїнського реєстру з інвазивної аритмології.

Цей науково"практичний захід проводиться за ініціативою Асоціації
кардіологів України, Асоціації аритмологів України, Робочої групи з пору"
шень ритму серця Асоціації кардіологів України та Національного наукового
центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН Ук"
раїни, підтримується EHRA і внесений до «Реєстру з'їздів, конгресів, сим"
позіумів та науково"практичних конференцій, які проводитимуться у 2011
році» МОЗ та НАМН України. 

Під час окремої сесії буде проведений конкурс молодих вчених. 
У рамках конференції буде організовано виставку сучасних лікарських

засобів, виробів медичного призначення і спеціалізованих видань. На виставці
учасники конференції зможуть ознайомитися з останніми досягненнями
вітчизняних та зарубіжних компаній. 

Після завершення конференції всі учасники отримають сертифікати зат"
вердженого зразка.
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Тематика конференції:

Усні доповіді: щодо включення усної доповіді в програму контактувати з
оргкомітетом за електронною адресою: org"vavilova@yandex.ru (з приміткою –
Асоціація аритмологів України – усна доповідь) до 20 квітня 2011 р. включно.

Стендові доповіді: назву, відомості про авторів та заклад надати 
на адресу org"vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація аритмологів Ук"
раїни – стендова доповідь) до 20 квітня 2011 р. включно. Обов'язкова струк�
тура: назва публікації, прізвище та ініціали автора, заклад, в якому проводи"
лося дослідження, місто, мета дослідження, методи дослідження, отримані ре"
зультати, висновки. 

Конкурс молодих вчених відбудеться під час окремої сесії. 
Умови надання робіт на конкурс: вік до 35 років на 01.01.2011 р., моноавтор"
ство, структура роботи – назва публікації, прізвище та ініціали автора, заклад,
в якому проводилося дослідження, місто, мета дослідження, методи
дослідження, отримані результати, висновки. Від одного автора приймається
тільки одна робота. Заявки на участь приймаються до 20 квітня 2011 р. включ"
но за електронною адресою: org"vavilova@yandex.ru (з приміткою – Асоціація
аритмологів України – конкурс молодих вчених). Переможці конкурсу будуть
оголошені під час Асамблеї Асоціації аритмологів України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


