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І

Тема доповіді
Урядова програма «Доступні ліки»: 

практичне застосування лікарем 
терапевтичного профілю.

Нетяженко Василь Захарович
Президент ВГО «Асоціація 
пікарів-інтерністів України», 
член-кореспондент НАМИ 
України, завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішньої 
медицини №1 НМУ імені 
О.О.Богомольця, професор 
(м. Київ)_______________ _ _ _ _

Обговорення клінічних настанов та
клінічних випадків при лікуванні хворих на 
гіпертонічну хворобу.
І .Стандарти діагностики

гіпертонічної хвороби

•  Вимірювання АТ в домашніх умовах.

•  Добове моніторування АТ.
2.Яке лікування необхідно хворим при 
високому нормальному АТ та при І ст. ГХ?
3.3 яких препаратів потрібно розпочинати 
лікування ГХ? Вибір раціональних 
антигіпертензивних препаратів.
4.Чи існує рефрактерна ГХ до 
медикаментозного лікування? Нові 
методи лікування резистентної ГХ.
5.До яких рівнів необхідно знижувати АТ у 
людей похилого віку та у пацієнтів з цукровим 
діабетом?
6. Попередні результати по реімбурсації цін на 
лікарські засоби в Україні.
7. Що нового у рекомендаціях Європейського 
товариства кардіологів 2018р?

Нетяженко Василь Захарович
Президент ВГО «Асоціація 
пікарів-інтерністів України», 
член-кореспондент НАМИ 
України, завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішньої 
медицини №1 НМУ імені 
О.О.Богомольця, професор 
(м. Київ)
Мальчевська Тетяна
Йосипівна -  професор кафедри 
ропедевтики внутрішньої
медицини №1 НМУ імені 
О. О. Богомольця 
(м. Київ)
Боришкевич Лариса
Михайлівна -
Головний спеціаліст ДОЗ зі 
спеціальності «Терапія» Івано- 
Франківської ОДА 
(м. Івано-Франківськ)
Якимчук Віктор Миколайович 
- Експерт кардіолог ДОЗ Івано- 
Франківської ОДА 
(м. Івано-Франківськ)
Минула Галина Василівна 
Головний спеціаліст ЗПСМ 
ДОЗ Івано-Франківської ОДА 
(м. Івано-Франківськ)__________

Методи лікування ГПМК. Галушко Олександр 
Анатолійович -  д. мед. //., 
доцент кафедри 
анестезіології та інтенсивної 
терапії НМАПО П.Л. Шупика 
(м. Київ)____________________

Багаторівневий підхід у лікуванні 
артеріальної гіпертензії: еволюція

Мальчевська Тетяна
Йосипівна -  професор кафедри 
ппопедевтики внутрішньої

медицини №1 НМУ імені 
О. О. Богомольця (м. Київ)

Інфузійна терапія при цукровому діабеті. Галушко Олександр 
Анатолійович -  д. мед. н., 
доцент кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії НМАПО 
П.Л. Шупика (м. Київ)

Інфузійна терапія в практиці лікаря- 
інтерніста.

Мальчевська Тетяна 
Йосипівна -  професор кафедри 
пропедевтики внутрішньої 
медицини №1 НМУ імені 
О.О. Богомольця (м. Київ)

Фармакоінвазивна та інфузійна стратегія 
лікування гострих ускладнень серцево- 
судинних та цереброваскулярних 
захворювань.

Нетяженко Василь Захарович
Президент ВГО «Асоціація 
пікарів-інтерністів України», 
член-кореспондент НАМН 
України, завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішньої 
медицини №1 НМУ імені 
О.О.Богомольця, професор 
(м. Київ)

Атеротромбоз з при хронічному 
коронарному синдромі

Середюк Нестор Миколайович
- доктор медичних наук, 
професор кафедри внутрішньої 
медицини № 2 та 
медсестринства Івано- 
Франківського національного 
медичного університету, 
Заслужений діяч науки і техніки 
України, академік Академії наук 
технологічної кібернетики 
України (м.Івано-Франківськ)

Питання для обговорення

1
Нова стратегія лікування артеріальної гіпертензії. Європейські 
рекомендації 2018 року

2 Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда

3 ЕБС/ЕАСТЗ рекомендації щодо реваскуляризації міокарда

4 Серцевосудинні захворювання у вагітних

5 Синкопе. Діагностика та лікування
6 Сучасні підходи до лікування цукрового діабету 2 типу з високим 

серцево-судинним ризиком


