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ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 
Асоціація серцево-судинних хірургів (АССХ) України запрошує Вас взяти участь у роботі XXІV 

Всеукраїнському з’їзді кардіохірургів України «Прогресивні досягнення в кардіохірургії – обмін 
досвідом» який відбудеться 24-25 травня 2018 року в м. Дніпро. 

 
Організаційний комітет конференції 

Голови: 
В. І. Цимбалюк, Президент Національної академії медичних наук України 
В. М. Коваленко, Перший Віце-президент Національної академії медичних наук України, директор 

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН 
України», Президент Асоціації кардіологів України 

В. В. Лазоришинець, Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. 
Амосова НАМН України», Голова Правління Асоціації серцево-судинних хірургів України 

Л. В. Кулик, Керівник Львівського Центру серцевої хірургії, заступник Голови Правління Асоціації 
серцево-судинних хірургів України 

І. М. Ємець, директор ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України» 

Співголови: 
А. В. Руденко, заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної 

хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 
К. В. Руденко, заступник директора з лікувально-координаційних питань ДУ «Національний 

інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 
С. О. Сіромах, головний лікар ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. 

Амосова НАМН України» 
Лугова О.В., директор Дніпропетровського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії 
Члени оргкомітету 
Д. М. Коваль, виконавчий директор Асоціації серцево-судинних хірургів України 
С. В. Лозінська, керівник проектами Асоціації серцево-судинних хірургів України 
С.В. Максименко, завідувач кардіохірургічного відділення Дніпропетровського обласного 

клінічного центру кардіології та кардіохірургії 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Ішемічна хвороба серця. Хірургічні та терапевтичні проблеми. 
2. Патологія грудної аорти і аортального клапану. Патологія черевного відділу аорти.  
3. Патологія міокарду і клапанів серця.  
4. Пухлини серця. 
5. Тромбоемболія легеневої артерії. 
6. Набуті вади серця. 
7. Складні вроджені вади серця. 
8. Акушерська кардіологія та кардіохірургія. 
9. Електрофізіологічні дослідження і немедикаментозне лікування порушень ритму серця.  
10. Анестезіологічне, трансфузіологічне та перфузіологічне забезпечення кардіохірургічних 

операцій. 
11. Проблеми біомедичної інженерії і біотехнології в кардіохірургії. 



12. Сестринська справа. 
 
Програма конференції формуватиметься науковим комітетом на підставі надісланих статей 
та включатиме пленарні засідання та круглі столи. 
 

Останній строк подачі статей 30 березня 2018 року. 
Адреса для відправки статей: Україна, 03038, Київ, вул. Амосова 6, з позначкою «Для редакційної 

колегії «Вісника серцево-судинної хірургії». 
e-mail: info@amosovinstitute.org.ua 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 
Реєстраційний внесок учасника конференції складає 1000 гривень. Для членів АССХ, що 

сплатили членський внесок у поточному році реєстраційний внесок не сплачується. (Рішенням зборів 
повноважних представників членів АССХ від 26.01.2018 року членський внесок встановлено у розмірі 
1000 грн., для молодих фахівців (вік до 35 років) – 500 грн.). 

Реєстрація учасників обов’язкова. При реєстрації оргкомітет забезпечує учасників: програмою 
конференції, «Вісником серцево-судинної хірургії», в якому опубліковано матеріали конференції, 
ідентифікаційною карткою, сертифікатом учасника конференції. 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Вашу згоду на участь у роботі конференції і матеріали статей для публікації просимо надіслати в 

науковий комітет конференції за адресою: Україна, 03038, Київ, вул. Амосова, 6, ДУ «Національний 
Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН». 

Секретаріат наукового комітету:  
(050) 351 -25 37 Коваль Дмитро  
(044) 249-81-99 Лозінська Світлана 
Факс:  (044) 275-40-22 
Е-mail: info@amosovinstitute.org.ua, acsu.em@gmail.com 
 

Деталі проведення конференції та інша інформація будуть повідомлені в другому 
інформаційному листі. 

 
 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі конференції! 
 
 
 
Голова Правління Асоціації ССХ України      
академік НАМН України                В.В. Лазоришинець
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