




Мозок і серце

Одеса 2015

ПРЕЗИДІЯ

науково�організаційного комітету:

академік НАМН України   ДУ "Інститут геронтології 
В.В. Безруков ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"
академік НАМН України   ННЦ "Інститут кардіології  
В.М. Коваленко ім. академіка М.Д. Стражеско НАМН України"
чл.�кор. НАМН України ДУ "Інститут геронтології 
С.М. Кузнецова ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"
чл.�кор. НАМН України ННЦ "Інститут кардіології 
О.М. Пархоменко ім. академіка М.Д. Стражеско НАМН України" 

Науково�організаційний комітет:

проф. Л.М. Єна ДУ "Інститут геронтології  
ім. Д.Ф. Чеботарьова   НАМН України"

к.мед.н. Л.А. Звягіна головний невролог м. Одеса
чл.�кор. НАМН України
В.І. Козявкін Міжнародна клініка відновного лікування
д.м.н. В.В. Кузнєцов ДУ "Інститут геронтології

ім. Д.Ф. Чеботарьова   НАМН України"
к.мед.н. Т.М. Муратова Одеський національний медичний університет 
проф. А.Є. Поляков Одеський національний медичний університет
академік РАН  Санкт'Петербурзький державний медичний  
О.А. Скоромець університет ім. акад. І.П. Павлова 
д.мед.н. О.М. Стоянов  Одеський національний медичний університет 

Секретаріат:
к.м.н. М.С. Єгорова ДУ "Інститут геронтології

ім. Д.Ф. Чеботарьова   НАМН України"

к.м.н. Д.В. Шульженко ДУ "Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова   НАМН України"

Провідні спонсори: Національний  і генеральний спонсор

Спонсори: 
Актавіс, Баєр, Бі�фарма, Вьорваг�фарма, KRKA, Кусум�фарма, Олфа, 

Про�фарма, Рост Групп, Санофі, Сона�фарм, Тochiba

Учасники виставки: 
Альфа�фарм, Амаха, Артеріум, Київський вітамінний завод, Меділайн,

Никофарм, Нобель�фарма

Технічна підтримка: Інформаційний партнер

Конференція буде проводитись на базі ОК "Одеса" за адресою: 
м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5 

Реєстрація учасників: 04.10.2015 — з 10.00 до 20.00, 05.10.2015 — з 8.00
www.ornb.org

На обкладинці репродукція картини Яцека Йерки "Партія" 
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5 ЖОВТНЯ

10.00 — ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Концерт	хол

ПРИВІТАННЯ:

' Б.Є. Патон, академік НАН України, академік РАН, президент Національної 
академії наук України;

' В.В. Безруков, академік НАМН України, директор ДУ "Інститут геронтології 
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України "

' представник Одеської міської ради

I засідання (10.30�14.00)

Концерт	хол

ІННОВАЦІЇ В КЛІНІЧНІЙ КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

Головуючі: академік НАМН України В.В. Безруков, 

чл.�кор. НАМН України С.М. Кузнецова, 

чл.�кор. НАМН України О.М. Пархоменко, 

академік РАН О.А. Скоромець 

1. “Національно�етнічні та біологічні особливості феномена довголіття” 
В.В. Безруков (Київ)

2. “Патофізіологічні та клінічні аспекти захисту серця у пацієнтів з гострим 
інфарктом міокарда і серцевою недостатністю”
О.М. Пархоменко (Київ)

3. “Ятрогенні церебральні і спинномозкові тромбоемболії 
при коронарографії”
О.А. Скоромець, Д.Г. Смолко (Санкт'Петербург, Вінниця)

4. “Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією на фоні 
супутньої патології” 
Ю.М. Сіренко (Київ) 

5. “Фібриляція передсердь: як запобігти інсульту” 
О.С. Сичов (Київ)

6. “Кардіоемболічний і атеротромботичний інсульт: патогенез, 
клініка і терапія” 
С.М. Кузнецова (Київ)

7. “Зорові ілюзії” 
Н.В. Пасєчнікова (Одеса)

8. “Соціальний запит: стрес та тривога” 
О.С. Чабан (Київ)

Обговорення

14.00–15.00 — кава�брейк
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ІI засідання (15.00�18.00)

Панорамна зала

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КАРДІОЛОГІЇ 

Головуючі: професор Ю.І. Горанський, професор А.Є. Поляков, 
професор Ю.М. Сіренко 

1. “Проблеми кардіоневрології. Погляд невролога” 
Ю.І. Горанський (Одеса)

2. “Профілактика цереброваскулярних подій у пацієнта з серцево�судинною
патологією” Ю.М. Сіренко (Київ)

3. “Ішемічний інсульт як наслідок аритмії” В.П. Залевський (Київ)
4. “Вікові особливості терапії та реабілітації ішемічного інсульту” 

С.М. Кузнецова, М.С. Єгорова (Київ)
5. “Обгрунтування високоінтенсивної гіполіпідемічної терапії в неврології” 

О.М. Пархоменко (Київ)
6. “Статини — сфери впливу” А.Є. Поляков (Одеса)
7. “Особливі групи пацієнтів з гострим коронарним синдромом: 

фокус на профілактику інсульту” С.А. Тихонова (Одеса)
8. “Клініко�лабораторні предиктори геморагічної трансформації 

кардіоемболічного інфаркту мозку” 
С.К. Євтушенко, Д.О. Філімонов, О.А. Марусіченко, В.В. Марусіченко (Харків, Київ)

9. “Оцінка вегетативних функцій нервової системи і ризику провісників 
гострих серцево�судинних подій” 
Branislav Milovanovich, Slavica Mutavdzin, Jovana Paunovic (Белград)

Обговорення
ІI засідання (14.30�16.00)

Європейська зала
МАЙСТЕР�КЛАС

Модератори: В.М. Бешляга, М.В. Глоба

1. “Тривімірна геометрія скоротливості лівого шлуночка” 
М.Ю.  Мірошник(Париж)

2. “Вади і захворювання серця, що призводять до ішемічного інсульту”
В.М. Бешляга (Київ)

3. “Можливості ультрасонографії в первинній і вторинній профілактиці 
порушень мозкового кровообігу” М.В. Глоба (Київ)

4. “Можливості нейросонографії в неврології” Л.А. Звягіна (Одеса)
5. “Кількісна ЕЕГ і нейромодуляції при судинної патології головного мозку” 

П.Г. Зубов (Одеса)
6. “Поєднані холтер ЕЕГ, ЕКГ, тілт�тест в діагностиці кардіогенних та 

нейрогенних синкопальних станів у дітей”
С.К. Євтушенко, О.В. Пшенична (Харків, Київ)

7. “Застосування ТМС в кардіоневрології” В.В. Євстегнєєв, О.В.  Кістень (Мінськ)

Обговорення
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ІIІ засідання (10.00�14.00)

Панорамна зала

ТЕРАПЕВТИЧНІ СТРАТЕГІЇ В КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ 

Головуючі: професор Л.М. Єна, 
професор В.Ю. Жарінова, 
професор В.В. Поворознюк, 
чл.�кор. НАМН України В.І. Черній  

1. “Вертеброгенні кардіалгії у людей різного віку: діагностика та лікування” 
В.В. Поворознюк (Київ)

2. “Торакалгія: клінічна варіабельність та раціональна терапія” 
О.Л. Товажнянська (Харків)

3. “Лікування артеріальної гіпертензії у хворих похилого та старечого віку” 
Л.М. Єна (Київ)

4. “Сучасні можливості оптимізації лікування артеріальної гіпертензії” 
В.Ю. Жарінова (Київ)

5. “Роль і місце препарату Цитофлавін в комплексному лікуванні важкої 
черепно�мозкової травми в гострому періоді” 
В.І. Черній (Київ)

6. “Антитромбоцитарні препарати в лікуванні та профілактиці 
кардіоцеребральних захворювань” 
С.М. Кузнецова (Київ)

7. “Досвід вибору антитромботичної терапії для профілактики інсульту 
у пацієнтів з фібриляцією передсердь” 
В.В. Бугерук (Одеса)

8. “Сучасна нейрометаболічна фармакотерапія в кардіоневрології”
С.Г. Бурчинський. (Київ)

9. “Функціональний стан мозку і серця у довгожителів Азербайджану” 
У. Гашимова, Ч. Касумов, С. Гусейнова, Є. Байрамова, Ф.В. Юрченко (Баку, Київ)

10.“Системний підхід до терапії атеросклеротичних дисциркуляторних 
енцефалопатій” 
Д.В. Шульженко, С.М. Кузнецова (Київ)

Обговорення

ЗАКРТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ



Мозок і серце

Одеса 2015

6 ЖОВТНЯ
10.00�14.00

Європейська зала

КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ СТАРІННІ 

ТА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Головуючі: професор Н.Ю. Бачинська, 
професор О.С. Чабан, 
к.мед.н. Т.І. Насонова

1. “Особливості церебральної гемодинаміки та когнітивної діяльності у 
хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом” 
Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак, В.О. Холін (Київ)

2. “Стратегія нейрометаболічної корекції емоційно�мнестичних порушень 
при старінні та цереброваскулярній патології”
С.М. Кузнецова, В.В. Кузнєцов (Київ)

3. “Когнітивні порушення при метаболічному синдромі” 
Ю.І. Горанський (Одеса)

4. “Афективні і когнітивні порушення при судинної інволюції мозку: 
діагностика, лікування” 
Т.І. Насонова, Ю.І. Головченко (Київ) 

5. “Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації” 
В.І. Козявкін (Трускавець)

6. “Можливості комбінованої нейропротекції при хронічній ішемії 
головного мозку” 
С.Г. Бурчинський (Київ)

7. “Застосування нейропротекції при легких та помірних когнітивних 
порушеннях” 
В.О. Холін, Н.Ю. Бачинська (Київ)

Обговорення
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Стендові доповіді

1. “Клініко�параклінічні критерії прогнозування геморагічної трансформації 
інфаркту головного мозку супратенторіальної локалізації” 
О.А. Козьолкін, А.А. Кузнєцов (Запоріжжя)

2. “Особливості атеросклеротичних змін сонних артерій у хворих з ішемічною 
хворобою серця” Д.Ш. Дюба, С.К. Євтушенко, В.В. Марусиченко (Київ, Харків)

3. “Клініко�комп'ютерно�томографічні аспекти прогнозування виходу 
гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового 
крововиливу в першу добу захворювання” А.А. Кузнєцов (Запоріжжя)

4. “Розповсюдженість факторів ризику розвитку початкових форм серцево�
судинної патології у населення Шевченківського району м. Києва” 
О.Г. Скрипченко (Київ)

5. “Прогностичне значення динаміки рівнів мелатоніну та серотоніну в 
ранньому відновному періоді мозкового ішемічного півкульового інсульту” 
С.О. Мєдвєдкова (Запоріжжя)

6. “Преемственность в ведении больного с ишемическим инсультом между 
различными звеньями медицинской помощи” 
О.Е. Коваленко, Л.Ф. Матюха, А.В. Гостева (Херсон)

7. “Вікові особливості  змін стінок сонних артерій та показників 
церебральної гемодинаміки у хворих, що перенесли атеротромботичний  
ішемічний інсульт” С.Г. Мазур (Київ)

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

5 жовтня 6 жовтня

Концерт'хол

10.00

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІННОВАЦІЇ В КЛІНІЧНІЙ

КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

Панорамна зала ТЕРАПЕВТИЧНІ СТРАТЕГІЇ В
КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

Европейска зала КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ СТАРІННІ
ТА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Панорамна зала ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ КАРДІОЛОГІЇ

Европейска зала МАЙСТЕР�КЛАС
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