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До 50-річчя заснування
В.М. Коваленко, В.О. Шумаков, О.М. Мельник
ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України, Київ

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Асоціація кардіологів України, 50-річчя, заснування
У листопаді 2013 р. виповнюється 50 років,
як було створено Асоціацію кардіологів України.
1–2 лютого 1963 р. у м. Ленінграді (нині –
Санкт-Петербург) відбулася Перша (установча)
Всесоюзна кардіологічна конференція, присвячена проблемам інфаркту міокарда та
організаційним питанням. Під час конференції
було прийнято рішення про організацію
Всесоюзного наукового кардіологічного товариства. У роботі конференції взяли участь 274
делегати з усіх республік Радянського Союзу і 90
гостей, серед яких були представники Болгарії
та Чехословаччини.
До складу української делегації входили
М.М. Амосов (Київ), М.М. Горєв (Київ), Л.Т. Мала
(Харків), А.Л. Міхньов (Київ), Д.Ф. Чеботарьов
(Київ), М.О. Ясиновський (Одеса), І.М. Ганджа
(Київ) та ін.
На організаційному засіданні, яке відбулося
2 лютого, було прийнято Статут Всесоюзного
кардіологічного товариства, обрано Правління
та ревізійну комісію, а також обрано почесних
членів товариства: академіка М.М. Анічкова,
академіка О.М. Бакулева; дійсних членів АМН
СРСР В.М. Виноградова, В.П. Зеленіна,
П.А. Купріянова, М.М. Савицького. До правління
увійшли 78 представників як клінічних, так і теоретичних спеціальностей. Головою товариства
було обрано члена-кореспондента АМН СРСР
П.Є. Лукомського; його заступниками – дійсних
членів АМН СРСР А.Л. Мяснікова, В.В. Паріна,
Б.В. Петровського, професора С.А. Колеснікова;
членами президії – професорів З.М. Волинського, Д.Ф. Чеботарьова; казначея – В.Г. Попова;
генеральних секретарів – кандидатів медичних
наук В.М. Бураковського і Є.І. Чазова. До складу
правління також було обрано М.М. Амосова,
М.М. Горєва, А.Л. Міхньова (Київ); Л.Т. Малу,
О.О. Шалімова (Харків), М.О. Ясиновського
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(Одеса). До складу ревізійної комісії товариства
обрано доцента І.М. Ганджу (Київ).
Конференція доручила Правлінню створити
відділення Кардіологічного товариства у союзних республіках і великих містах держави,
підготувати і скликати у 1965 р. Перший
Всесоюзний з’їзд кардіологів.
Було вирішено, що республіканські та міські
товариства кардіологів створюватимуться там,
де налічується понад 10 лікарів, які хочуть вступити до них. Найближчим часом було створено
республіканські і міські товариства кардіологів у
Москві, Ленінграді, Києві, Тбілісі та інших.
Асоціація кардіологів України розпочинає
свою історію у листопаді 1963 року, коли на
Першій (установчій) конференції кардіологів, яка
відбулася 18–19 листопада у м. Києві, було створено Республіканське наукове кардіологічне
товариство УРСР.
У роботі цієї конференції взяли участь
256 делегатів з усіх областей республіки, вчені
різних медичних спеціальностей, обласні терапевти, лікарі кардіологічних диспансерів, міських і районних лікарень.
На конференції делегати розглянули організаційні питання; обговорили завдання Товариства, основні положення Статуту Товариства кардіологів, і одностайно ухваливши Статут,
прийняли рішення про створення Республіканського наукового товариства кардіологів
УРСР.
Таємним голосуванням було обрано членів
Правління Товариства (40 осіб). До Правління
увійшли провідні науковці республіки і лікарі
практичних органів охорони здоров’я з різних
областей України. До Президії правління обрано
10 осіб: професора Г.Й. Бурчинського (Київ) –
голову, професорів В.С. Нестерова і І.М. Руднєва (Київ) – заступників голови; доцента
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М.Ф. Скопиченка (Київ) – секретаря; членів
Президії – професора Л.Т. Малу (Харків), професора А.Л. Міхньова (Київ), доктора медичних
наук Л.М. Сидаренко (Київ), професора
А.І. Хомазюка (Київ); дійсного члена АМН СРСР,
професора М.О. Ясиновського (Одеса); асистента А.А. Попова – казначея.
Республіканське наукове товариство кардіологів УРСР було зареєстровано у Вченій Раді
МОЗ УРСР, мало свою печатку та штамп.
У 1964 р. створено 3 обласні наукові товариства кардіологів: Львівське (голова – професор
С.Ф. Олійник), Луганське (голова – професор
Р.Я. Співаков), Харківське (голова – професор
Л.Т. Мала), Київське міське, головою якого також
був професор Г.Й. Бурчинський. При Дніпропетровському науковому товаристві терапевтів у
1966 р створено кардіологічну секцію.
Під час Пленуму Республіканського наукового товариства кардіологів УРСР, що відбувся
19 листопада 1968 р. у м. Києві, згідно із Статутом Товариства (1 раз на п’ять років), були
проведені вибори Правління, Президії та
Ревізійної комісії. Головою товариства обрано
професора Г.Й. Бурчинського, секретарем –
доцента М.Ф. Скопиченка.
ІІ Республікарнська наукова конференція
товариства кардіологів УРСР «Артериальная

гипертония и ишемическая (коронарная)
болезнь сердца» відбулася у м. Києві 26–
27 листопада 1970 р. У її роботі взяли участь
провідні вчені – кардіологи усіх областей
республіки, міст Києва і Севастополя, а також
вчені з Москви, Ленінграда, Каунаса, Тбілісі,
Мінська та інших міст, усього близько 300 осіб.
У зв’язку з тим, що професора
Г.Й. Бурчинського у 1970 р. обрано Головою
Республіканського наукового товариства терапевтів, на конференції були проведені перевибори Правління, Президії та Ревізійної комісії
Товариства. Було заслухано звіт Голови Республіканського наукового товариства кардіологів УРСР і Голови Ревізійної комісії.
Головою Українського наукового товариства
кардіологів обрано професора О.Й. Грицюка,
директора Київського наукового-дослідного
інституту клінічної медицини ім. акад.
М.Д. Стражеска. Заступниками Голови обрані
член-кореспондент АМН СРСР, професор
Л.Т. Мала, завідувач кафедри госпітальної терапії
Харківського медичного інституту; професор
І.М. Ганджа, завідувач кафедри Київського
інституту удосконалення лікарів; професор
І.І. Крижанівська, заслужений діяч науки УРСР,
ректор Дніпропетровського медичного інституту. Секретарем Правління обрано молодшого

Г.Й. Бурчинський.

О.Й. Грицюк.
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наукового співробітника Київського НДІ клінічної
медицини І.Ю. Іванину.
Розпочинається новий етап розвитку
Українського наукового товариства кардіологів.
Протягом 1970-х років було створено 5 обласних
наукових товариств кардіологів: Вінницьке
(1972), Волинське, Кримське (1976), Сумське
(1971), Чернівецьке (1979, голова – професор
О.М. Синчук). У шести областях, а саме в
Донецькій (1972), Івано-Франківській, Миколаївській (1973), Полтавській (1974), Рівненській
(1970), Тернопільській (1974), створено кардіологічні секції при обласних наукових товариствах
терапевтів.
Засідання Президії Правління Товариства
відбувалися чотири рази на рік. На них розглядалися організаційні питання, затверджувалися
плани роботи Товариства, звіти про підготовку та
проведення республіканських науково-практичних конференцій, питання допомоги органам
охорони здоров’я, санітарно-просвітницької
роботи.
Після виборів, які пройшли у 1970 р., обласні
товариства кардіологів очолили: Луганське –
професор А.І. Кочетов, Львівське – професор
С.Ф. Олійник; Харківське – професор
В.Г. Почепцов.
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13–14 грудня 1971 року відбулася ІІІ Республіканська науково-практична конференція
кардіологів УРСР «Лечение и профилактика
инфаркта миокарда» у м. Києві. У її роботі взяли
участь близько 500 науковців і практичних лікарів, серед яких були Голова Всесоюзного наукового товариства кардіологів академік АМН СРСР,
професор П.Є. Лукомський; відомі кардіологи
М.А. Граціанський, В.О. Люсов, Ю.Б. Білоусов,
О.П. Голіков (Москва); З.І. Янушкевічус (Каунас);
Н.Н. Кіпшидзе (Тбілісі); Л.Т. Мала (Харків);
В.М. Дзяк і З.К. Алексеєнко (Дніпропетровськ) та
інші.
На конференції було затверджено та рекомендовано до впровадження розроблені
Київським НДІ клінічної медицини ім. академіка
М.Д. Стражеска інформаційно-методичні листи:
«Принципы диагностики и лечения больных
острым инфарктом миокарда на догоспитальным этапе», «Лечение острого периода инфаркта миокарда» и «Диспансеризация больных
инфарктом миокарда».
ІV Республіканська конференція Наукового
товариства кардіологів «Современные методы
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний» відбулася 30–31 жовтня 1972 р. у м. Вінниці.
У її роботі взяли участь понад 600 представників
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наукової та практичної кардіології і ревматології;
було заслухано і обговорено 43 доповіді, присвячені сучасним методам діагностики серцевосудинної системи, їх практичного застосування.
У жовтні 1975 р. у м. Києві відбулася чергова, V Республіканська конференція Товариства кардіологів «Артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца». На конференції заслухано та обговорено 54 доповіді, які були присвячені проблемам етіології, патогенезу, лікуванню, профілактиці гіпертонії великого і малого кола
кровообігу.
21–23 грудня 1976 р. у м. Києві відбулася
VI Республіканська наукова конференція Товариства кардіологів УРСР, присвячена 100-річчю
від дня народження видатного вченого і
клініциста академіка Миколи Дмитровича
Стражеска. У ході конференції 21 грудня пройшов спільний Пленум правліннь Всесоюзного і
Українського товариства кардіологів «Научное
наследие академика Н.Д. Стражеско и его значение для современной медицины», а також
симпозіум «Осложнение инфаркта миокарда».
У роботі конференції, крім представників
різних міст України, взяли участь Голова
Всесоюзного наукового кардіологічного товари-

VI республіканська конференція кардіологів

ства академік АМН СРСР Є.І. Чазов, провідні
вчені Москви, Ленінграда, Новосибірська,
Хабаровська, Томська, Горького, Краснодара,
Каунаса, Тбілісі, Єревана. На двох пленарних
засіданнях, 6 симпозіумах і 10 секційних
засіданнях були заслухані та обговорені
124 доповіді, з яких 103 доповіді були присвячені
питанням наукової кардіології та кардіоревматології.
У 70-х роках XX ст. у світі в цілому та зокрема
в Україні проблема серцево-судинних захворювань стала особливо актуальною.
Наказом МОЗ УРСР від 12.08.1977 р. № 482
Український науково-дослідний інститут клінічної медицини імені академіка М.Д. Стражеска
перейменовано в Український науководослідний інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска. Інститут стає головним науковим, клінічним і організаційно-методичним центром кардіології в Україні.
18–20 жовтня 1978 р. у Києві відбувся І з’їзд
Наукового товариства кардіологів УРСР. У його
роботі взяли участь міністр Охорони здоров’я
УРСР А.Є. Романенко, заступник міністра
Охорони здоров’я СРСР академік АМН СРСР
Є.І. Чазов; близько 550 делегатів, серед яких
були представники усіх областей України; вчені-
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кардіологи Російської Федерації, Білорусії,
Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Узбекистану та
інших республік.
На з’їзді делегати прийняли новий Статут
Українського товариства кардіологів, відбулися
вибори Правління, Президії правління та
Ревізійної комісії. Головою товариства обрано
члена-кореспондента АМН СРСР, професора
О.Й. Грицюка, генеральним секретарем – кандидата медичних наук В.Г. Петруся.
Наступний ІІ З’їзд кардіологів УРСР було
заплановано провести у 1983 р. у Харкові.
Вирішено, що згідно зі Статутом Українського
наукового товариства кардіологів з’їзди відбуватимуться один раз на п’ять років. У період
між з’їздами проводяться науково-практичні
конференції, раз на рік збирається Пленум
Товариства.
З 1976 p. в Україні формується кардіологічна служба, до структури якої увійшли обласні
кардіологічні диспансери. Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска став головним
науково-методичним і консультативним центром.
Кількість членів Українського наукового
товариства кардіологів з 386 осіб у 1970 р.
зросла до 1107 осіб у 1979 р. Серед членів
Товариства було 69 докторів медичних наук, 297

Виступ М.М. Амосова.
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кандидатів медичних наук, 3 академіка АМН
СРСР, 2 члени-кореспонденти АМН СРСР і
3 академіка АН УРСР.
У 1980 р. Державну премію УРСР за наукову
розробку та впровадження методів лікування та
реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда
присуджена А.Л. Алейніковій, Л.М. Антоненко,
Ю.П. Бутиліну, Н.А. Гватуа, О.Й. Грицюку,
В.Н. Козлюку, О.А. П’ятаку, І.К. Следзевській,
М.К. Фуркалу.
За період з 1980 по 1990 рр. було повністю
завершено реорганізацію обласних і міських (м.
Київ і м. Севастополь) товариств (секцій), згідно з
новим Статутом Республіканського наукового
товариства кардіологів, прийнятого на Пленумі
Правління товариства у 1979 р. у Львові і затвердженого у МОЗ УРСР у квітні 1980 р., створено
обласні наукові товариства у Житомирській
(1982), Херсонській (1981), Хмельницькій (1982)
та Чернігівській (1982) областях. На початок
1990 р. у всіх 26 областях, а також у м. Києві
(об’єднане з Київським обласним) і в м. Севастополі були організовані товариства кардіологів,
кількість членів яких сягала понад 1600 осіб.
За цей період були проведені ІІ з’їзд
кардіологів УРСР (29–30 листопада – 1 грудня
1983 р.) у м. Харкові та ІІІ з’їзд кардіологів УРСР
у м. Чернівцях (12–14 жовтня 1988 р.).
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18–19 жовтня 1990 р. у м. Запоріжжі відбувся Пленум правління Українського наукового
товариства кардіологів України «Нарушения
ритма сердца и проводимости». У його роботі
взяли участь провідні вчені-кардіологи України,
обласні кардіологи, практикуючі лікарі. На
Пленумі відбулися позачергові вибори голови
Українського наукового товариства кардіологів у
зв’язку зі смертю голови Правління члена-кореспондента АМН СРСР, професора Олександра
Йосиповича Грицюка, життя якого обірвалося
14 березня 1990 р. Головою правління
Українського наукового товариства кардіологів
обрано професора Володимира Олексійовича
Боброва, директора Київського НДІ кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска.
Новий етап розвитку Українського наукового
товариства кардіологів починається після проголошення історичного Акта про незалежність і
самостійність нашої держави.
ІV з’їзд кардіологів України пройшов 15–
17 жовтня 1993 у м. Дніпропетровську. У його
роботі взяли участь відомі вчені, науковці,
практи куючі лікарі усіх областей країни.
Упродовж другого дня роботи з’їзду 15 вересня

за участі заступника міністра МОЗ України
В.І. Мальцева і керівника Головного управління
медичної допомоги і медичного страхування
МОЗ України А.П. Картиша було заслухано звіт
Голови правління Українського наукового товариства кардіологів і голови Ревізійної комісії.
Після звіту відбулися вибори нового Правління і
Президії правління, Ревізійної комісії, а також
Голови і Генерального секретаря Товариства.
Головою правління обрано члена-кореспондента АМН України, професора В.О. Боброва, головою Ревізійної комісії – доктора медичних наук
Є.П. Свіщенко, Генеральним секретарем – професора І.П. Смирнову.
Делегати з’їзду прийняли новий Статут
Українського наукового товариства кардіологів,
який був затверджений МОЗ України.
У вересні 1993 р. відбулася знакова подія у
житті Товариства: на Генеральній Асамблеї
Європейського товариства кардіологів, що
відбулася 27 серпня – 3 вересня 1993 р. у м.
Ніцца (Франція), Українське наукове товариство
кардіологів прийняли у члени Європейського
товариства
кардіологів.
Розширюються
міжнародні контакти: українські вчені постійно

Урочисті збори, присвячені 50-річчю створення Київського НДІ кардіології.
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Запоріжжя. Пленум правління Українського наукового товариства кардіологів України, 1990.

беруть участь у європейських і національних
кардіологічних форумах (Австрія, Німеччина,
Португалія, Італія, Франція та ін.).
Черговий V Конгрес кардіологів України
відбувся 11–14 травня 1997 р. у м. Києві. Було
проведено 6 пленарних і 8 секційних засідань;
13 сателітних симпозіумів з оцінки ефективності
кардіологічних фармакологічних засобів, які
використовуються в Україні; три презентації.
11–13 листопада 1998 р. у м. Києві на базі
Українського НДІ кардіології ім. академіка
М.Д. Стражеска МОЗ України відбувся Пленум
правління Наукового товариства кардіологів
України, присвячений пам’яті вітчизняних
вчених-кардіологів члена-кореспондента АМН
СРСР, професора О.Й. Грицюка, професора
Н.А. Гватуа, професора А.Л. Міхньова. Під час
його роботи була відкрита меморіальна дошка
цим видатним вченим, що встановлена на будинку Інституту по вул. Народного ополчення, 5.
У 1999 p. Український науково-дослідний
інститут кардіології перейшов із відомства МОЗ
України у відомство АМН України, змінивши
назву на Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска АМН України.
Відповідно до Указу Президента України
(№ 405/2006) на честь 70-річного ювілею

Інституту кардіології та 130-річчя від дня народження М.Д. Стражеска, інституту було надано
статус Національного наукового центру з найменуванням його надалі – Національний науковий
центр «Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України.
18–21 вересня 2000 р. у м. Києві відбувся
VІ Конгрес кардіологів України. У роботі Конгресу
взяли участь делегати від наукових і медичних
центрів України (Києва, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Донецька, Одеси,
Львова, Чернівців, Тернополя, Полтави), а також
вчені-кардіологи з Росії (Є.І. Чазов, В.О. Люсов,
А.Н. Орєхов, Є.М. Іванов), Франції (К. Геро,
М. Деснос, К. Жувен), Німеччини (М. Біренс).
На Конгресі заслухали звіт про діяльність
Наукового товариства кардіологів України та звіт
Ревізійної комісії. Відбулися вибори Правління і
Ревізійної комісії, Головою Товариства обрано
професора В.М. Коваленка, секретарем – професора О.М. Пархоменка; затверджено Статут
Українського наукового товариства кардіологів,
згідно з яким конгрес скликається через 3 роки.
В інтервалах проводяться Пленуми правління
товариства.
На Конгресі були створені робочі групи з
різних напрямків кардіології: гострі стани та
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невідкладна допомога в кардіології (модератор – професор О.М. Пархоменко), з інтервенційної кардіології (модератор – професор
Ю.М. Соколов), з аритмій серця та кардіостимуляції (модератор – доктор медичних наук
О.С. Сичов), із серцевої недостатності (модератор – професор Л.Г. Воронков), з некоронарогенних захворювань міокарда та вад серця
(модератор – професор В.М. Коваленко), з
артеріальної гіпертензії (модератор – професор
Є.П. Свіщенко), з атеросклерозу та хронічних
форм ІХС (модератор – професор М.І. Лутай), з
метаболічного синдрому, цукрового діабету та
серцево-судинних захворювань (модератор –
професор О.І. Мітченко) та комітети: з практичних рекомендацій та клінічних ініціатив (модератор – професор В.О. Шумаков) і освіти та
акредитації / атестації (модератор – професор
Ю.М. Сіренко)
Важливим підсумком роботи Конгресу було
прийняття вітчизняних класифікацій хвороб
системи кровообігу, узгоджених з міжнародною
класифікацією хвороб Х перегляду.
Черговий VІІ Національний конгрес кардіологів України відбувся 21–24 вересня 2004 р.
у Дніпропетровську. В його роботі взяли участь
близько двох тисяч лікарів-кардіологів, кардіохірургів і терапевтів з усіх областей України.
На Конгресі зазначено, що після перереєстрації Міністерством юстиції України у лютому 2004 р. спадкоємницею Українського наукового товариства кардіологів стала Асоціація
кардіологів України. Після звіту Правління та
Ревізійної комісії Товариства відбулися вибори
нового Правління, Президії правління, Ревізійної
комісії, Президента, віце-президентів, секретаря та скарбника. Президентом Асоціації кардіологів України був обраний член-кореспондент
АМН України, професор В.М. Коваленко; віцепрезидентами – академік АМН України, професор Г.В. Дзяк, член-кореспондент АМН України,
професор К.М. Амосова, професор М.І. Лутай;
секретарем – професор О.М. Пархоменко;
скарбником – доктор медичних наук Л.М. Бабій.
У 2007 р. за спільну розробку НАН України і
НАМН України «Інноваційний метод магнітокардіографії у виявленні пацієнтів з прихованою
ішемією міокарда: спільна розробка з Інститутом
кібернетики НАН України, 2005 р.» присуджена
Державна премія України науковцям, серед яких
і співробітники ННЦ О.М. Пархоменко та
В.І. Козловський.

VІІІ Національний конгрес кардіологів України згідно зі Статутом Асоціації відбувся через
три роки: 20–22 вересня 2007 року у Києві. Під
час Конгресу провідними українськими
(Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко, М.І. Лутай,
О.М. Пархоменко, В.О. Шумаков та ін.) і зарубіжними (А.В. Фонякін (Росія), К. Кук (Німеччина)) вченими прочитано 12 лекцій.
На засіданні Генеральної асамблеї, що проходила в рамках VІІІ Національного конгресу
кардіологів України, проаналізовано роботу
кардіологічної служби.
Постановою Конгресу, враховуючи велику
соціальну значущість хвороб системи кровообігу
і значну активізацію динаміки розвитку нових
технологій діагностики і лікування захворювань
серця та судин, вирішено аналогічно до
Європейського товариства кардіологів внести
доповнення до Статуту Асоціації кардіологів
України, згідно з яким проводити Національні
конгреси кардіологів щорічно.
Відповідно до цієї постанови наступний
ІХ Національний конгрес кардіологів України
відбувся у Києві 24–26 вересня 2008 р. У його
роботі взяли участь близько 2000 лікарів і
науковців з усіх областей України, а також фахівці з Австрії, Німеччини, Росії, США та Франції. За
підтримки відомого американського кардіолога
українського походження професора Ігоря Гуссака започатковано щорічну Премію Асоціації
кардіологів України для молодих учених.
Першими її отримали канд. мед. наук С. Кожухов
(Київ) і М. Скоморовський (Львів).
На Конгресі було затверджено та прийнято
до використання підготовлені робочими групами
Асоціації кардіологів України нові рекомендації з
лікування гострої серцевої недостатності,
гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента SТ, міокардитів, з профілактики та лікування
артеріальної гіпертензії, клінічного застосування
ехокардіографії, класифікації набутих вад серця
(клапанної хвороби серця). Відзначено необхідність широкого впровадження об’єднаних
рекомендацій Європейських товариств з профілактики серцево-судинних захворювань у
клінічній практиці.
Прийнято рішення про створення комісії з
підготовки святкування 100-річного ювілею
опису прижиттєвого діагнозу інфаркту міокарда
В.П. Образцовим і М.Д. Стражеском (1909) та
проведення наступного Х Національного конгресу кардіологів, присвяченого цій даті, а 2009 рік
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запропонувати назвати роком запобігання інфаркту міокарда.
Ювілейний 2009 рік для Асоціації кардіологів
України почався з Постанови Верховної Ради
України «Про відзначення 100-річчя першої
прижиттєвої діагностики гострого інфаркту
міокарда» (від 15 січня 2009 р. № 873-VІ, яка пропонувала Президенту України В.А. Ющенка оголосити 2009 рік «Роком боротьби з інфарктом
міокарда в Україні», а Кабінету Міністрів України
рекомендовано розробити заходи щодо відзначення ювілейної дати.
Х Національний конгрес кардіологів України,
який був присвячений 100-річному ювілею опису
вітчизняними вченими В.П. Образцовим і
М.Д. Стражеском прижиттєвого діагнозу інфаркту міокарда (1909) відбувся 23–25 вересня
2009 р. у м. Києві.
На Конгресі були присутні всесвітньовідомі
вчені: професор Є. Браунвальд (США), академік
Є.І. Чазов (Росія), Президент Європейського
товариства кардіологів професор Р. Ферарі
(Італія), Президент Європейської асоціації з
порушень ритму серця професор П. Вардас
(Греція), віце-президент товариства кардіологів
Франції професор А. Ажеж. У роботі Конгресу
взяли участь понад 3000 науковців і лікарів з усіх
областей України, а також фахівці з Білорусії,
Греції, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Росії, США,
Франції, Чехії.
Серед запрошених учасників Конгресу були
онук академіка М.Д. Стражеска Борис Фіалковський та правнук Олексій, які приїхали з
Франції.
Урочисте відкриття Конгресу відбулося у
Національному палаці мистецтв «Україна», де
пройшла і пленарна сесія «Розвиток кардіології
в Україні і світі за останні 100 років», на якій з
доповіддю «Інфаркт міокарда в Україні: від
профілактики до високоспеціалізованого
лікування. Еволюція поглядів, міркувань і дій
протягом століття» виступив Президент
Асоціації кардіологів Україні В.М. Коваленко, а
видатні
кардіологи
сучасності
проф.
Є. Браунвальд (США) і проф. Є. Чазов (Росія)
прочитали лекції: «Інфаркт міокарда: століття
прогресу» та «Роль фундаментальних досліджень у майбутньому кардіології». За вагомий
внесок у розвиток кардіології Є. Браунвальд і
Є. Чазов були нагороджені почесними відзнаками Академії медичних наук України,
Міністерства охорони здоров’я, Асоціації
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кардіологів України та ННЦ «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска».
Новою формою організації наукових засідань
була супутникова трансляція перкутанних коронарних втручань у режимі реального часу з ННЦ
«Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска».
На Генеральній асамблеї Асоціації кардіологів України був заслуханий звіт її Президента,
члена-кореспондента АМН України професора
В.М. Коваленка про роботу за період 2008–
2009 рр.
Асоціація кардіологів України брала активну
участь у виконанні важливих державних програм. Так, протягом 1999–2010 рр. зусиллями
вітчизняних кардіологів виконувалася Національна «Програма профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії в Україні». Координатором її виконання був Національний науковий
центр «Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України. В 2006–
2010 рр. виконувалася «Державна програма
запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань».
У результаті реалізації цих програм показник
смертності від хвороб системи кровообігу в
Україні у 2009 р. зменшився порівняно з 2005 р. і
становив 1002,1 на 100 тисяч населення (показник у 2005 р. – 1037,7), у тому числі серед працездатного населення він знизився з 197,0 до
164,7 на 100 тисяч відповідного населення
(тобто на 16,4 %). Крім того, слід відзначити:
стійку позитивну динаміку захворюваності та
поширеності цереброваскулярних хвороб:
частота мозкового інсульту зменшилася на
14,5 %, а мозкового інсульту з артеріальною
гіпертензією – на 50,3 %. Відзначається також
зниження смертності від цереброваскулярних
хвороб у цілому на 5,7 %, а серед працездатного
населення – на 14,5 %. Середня тривалість життя хворих з цереброваскулярними захворюваннями збільшилася на 1,1 року; зменшення
первинної інвалідності дорослого населення від
гіпертонічної хвороби в 2,8 разу, а працездатного – в 2,5 разу; збільшення середньої тривалості
життя хворих із серцево-судинними захворюваннями на 1,4 року, при ішемічній хворобі серця – на 1,4 року, а при гострому інфаркті міокарда – на 2,2 року за даними статистичних звітів
МОЗ та Держкомстату України.
Все вищевикладене дозволило досягти
зменшення смертності від хвороб системи
кровообігу в країні на 28 тис. осіб щорічно.
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Прес-конференція під час X Національного конгресу кардіологів України, 2009.

Урочисте відкриття X Національного конгресу кардіологів України, 2009.
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28–30 вересня 2010 р. у м. Києві проведено
ХІ Національний конгрес кардіологів України з
міжнародною участю. У його роботі взяли участь
близько 3000 лікарів і науковців з України, Росії,
Великобританії, Італії, Чехії, США.
Під час Конгресу відбувся об’єднаний Пленум Європейського товариства кардіологів і
Асоціації кардіологів України за участю професора М. Кові (Великобританія), доктора А. Гавацці, акад. НАМН України професора
В.М. Коваленка, професора М.І. Лутая та професора О.С. Сичова.
На Генеральній асамблеї, що відбулася у рамках Конгресу, було заслухано та затверджено звіт
Президента Асоціації кардіологів України академіка НАМН України, професора В.М. Коваленка
про роботу за період 2009–2010 рр. Крім того,
було затверджено проекти нових рекомендацій
Асоціації кардіологів з діагностики та лікування
тромбозів і емболій, синкопальних станів,
фібриляції передсердь. Більшістю голосів було
ухвалено створення на базі робочих груп,
відповідно до уніфікації структури Європейського
товариства кардіологів, профільних асоціацій у
складі Асоціації кардіологів України – Асоціацій

фахівців з інтервенційної кардіології, аритмології,
серцевої недостатності, невідкладної кардіології
та об’єднання «Проти гіпертензії».
2011 рік став особливим для кардіологічної
спільноти України: цього року виповнилося
75 років провідному в державі закладу
з кардіології – Національному науковому
центрі «Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України та відзначалося
135-річчя від дня народження його засновника –
всесвітньовідомого вченого Миколи Дмитровича Стражеска.
Для відзначення цих ювілеїв на державному
рівні Верховна Рада України 11 січня 2011 р. прийняла постанову № 2905-4, одним із заходів якої
було проведення ХІІ Національного конгресу
кардіологів України. Він відбувся 21–23 вересня
2011 року у Києві.
У роботі Конгресу взяли участь понад 3000
делегатів: лікарі та науковці всіх областей
України; фахівці з Австрії, Греції, Італії, Латвії,
Нідерландів, Німеччини, Росії, Словенії, Туреччини, Угорщини, Франції, Чехії, Японії.
Урочисте відкриття Конгресу відбулося у
Національній опері України. На ньому були

Виступ Є. Браунвальда (США) на X Національному конгресі
кардіологів України, 2009.

Виступ Є.І. Чазова на X Національному конгресі кардіологів
України, 2009.
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XI Національний конгрес кардіологів України, 2010.

XI Національний конгрес кардіологів України, 2010.

Передова стаття
присутні та виступили з вітаннями Голова Кабінету Міністрів України М.Я. Азаров, Президент
НАМН України, академік А.М. Сердюк, Міністр
охорони здоров’я України О.В. Аніщенко, віцепрезидент НАМН України академік Ю.І. Кундієв,
академік НАН і НАМН України, професор
Г.В. Книшов, директор ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова»
НАМН України.
Черговий ХІІІ Національний конгрес кардіологів України відбувся 26–28 вересня 2012 р.
у Києві і був присвячений передовим здобуткам
світової та вітчизняної кардіології, проблемам
супутніх із серцево-судинними захворюваннями
станів.
У роботі Конгресу взяли участь представники всіх областей України, а також вчені з Білорусі, Данії, Іспанії, Канади, Латвії, Німеччини,
Польщі, Чехії, Португалії, Росії, Франції та
Швейцарії.
На урочистому відкритті Конгресу були
присутні Віце-прем’єр-міністр України, Міністр
охорони здоров’я України, член-кореспондент
НАМН України, професор Р.В. Богатирьова,
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Президент Національної академії медичних наук
України, академік, професор А.М. Сердюк, Президент Асоціації кардіологів України, академік
НАМН України, професор В.М. Коваленко.
На пленарній сесії «Національна стратегія
боротьби з артеріальною гіпертезією в Україні» з
доповідями виступили Р.В. Богатирьова – «Профілактика серцево-судинних захворювань і
здоров’я нації», та В.М. Коваленко – «Коморбідність: відродження минулого чи нова ера
в кардіології?»
Під час Конгресу відбувся об’єднаний пленум Європейського товариства кардіологів і
Асоціації кардіологів України, у роботі якого
взяли участь професор Ф. Пінто (Португалія),
професор К. Тігісен (Данія), професор
Ж.-П. Бассан (Франція), академік НАМН України,
професор В.М. Коваленко, член-кореспондент
НАМН України, професор О.М. Пархоменко.
Були проведені спільні засідання Асоціації
інтервенційних кардіологів України з Європейською ініціативою «Стент для життя» та
Європейською асоціацією перкутанних втручань, Асоціації аритмологів України з

Вітання з обранням почесними професорами ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України
Ж.-П. Бассана та П. Вардаса, 2011.
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Президія XII Національного конгресу кардіологів України, 2011.

Урочисте відкриття XII Національного конгресу кардіологів України, 2011.

Передова стаття

19

Урочисте відкриття XIII Національного конгресу кардіологів України, 2012.

Європейською асоціацією серцевого ритму;
відбулися V Українсько-Французький форум і
Канадсько-Український симпозіум.
У рамках Конгресу проведена нарада
«Основні напрямки подальшого удосконалення
розвитку кардіологічної служби в України»,
у якій взяли участь віце-прем’єр-міністр України – Міністр охорони здоров’я України, членкореспондент НАМН України, професор
Р.В. Богатирьова, Президент НАМН України,
академік А.М. Сердюк, Президент Асоціації
кардіологів України, академік НАМН України
В.М. Коваленко, академік НАН і НАМН України
Г.В. Книшов, Головний кардіолог МОЗ України,
професор Ю.М. Сіренко, провідні вченікардіологи України, головні кардіологи і терапевти областей України.
На Конгресі було обговорено і затверджено
проект міждисциплінарних рекомендацій з визначення інфаркту міокарда, діагностики і
лікування хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією та без елевації сегмента ST,
периферичним атеросклерозом, гострою та
хронічною серцевою недостатністю, лікуванням
вагітних з порушеннями серцевого ритму,
ехокардіографічної оцінки лівого шлуночка.

Наступний ХІV Національний конгрес кардіологів України, присвячений 50-річчю створення Асоціації кардіологів України, відбудеться у
Києві 18–20 вересня 2013 р.
За п’ятдесят років, що минули з листопада
1963 р. – року створення Республіканського наукового товариства кардіологів УРСР, до сьогодення, Асоціація кардіологів України пройшла
непростий шлях становлення та розвитку. За цей
період у всіх обласних центрах, а також містах
Києві та Севастополі, створено наукові товариства кардіологів або кардіологічні секції при
обласних товариствах терапевтів.
Під патронатом Асоціації кардіологів України
видаються фахові журнали: «Український кардіологічний журнал» (з 1994 р., головний редактор – професор В.О. Шумаков); «Артеріальна
гіпертензія» (з 2007 р., головний редактор – професор Ю.М. Сіренко); «Серцева недостатність»
(з 2009 р., головний редактор – професор
Л.Г. Воронков); «Аритмологія» (з 2012 р., головний редактор – професор О.С. Сичов); методичні рекомендації, матеріали конференцій та
Конгресів.
Важливим напрямком діяльності Асоціації
кардіологів України на науковому рівні стало
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XIII Національний конгрес кардіологів України, 2012.

запровадження Української кардіологічної школи
імені М.Д. Стражеска, яка ставить за мету
реалізацію освітньої програми для лікарівкардіологів і втілення наукових розробок у систему практичної охорони здоров’я. Так, у різних
регіонах України, починаючи з 2006 р., чотири
рази на рік відбуваються науково-практичні
конференції (школи), присвячені важливим проблемам серцево-судинної патології. На школах
відомі вчені-кардіологи читають лекції; проводять майстер-класи; видаються матеріали, що
друкуються у вигляді монографій та розповсюджуються під час конференцій.
Розширюються міжнародні контакти та
успішно розвивається співпраця Асоціації
кардіологів України з Європейським і Американським кардіологічними товариствами;
Європейською асоціацією серцевого ритму;
Російською асоціацією аритмологів та електрофізіологів; Європейським товариством
інтервенційної кардіології; Міжнародним товариством з неінвазивної електрокардіології;
Міжнародним товариством з боротьби з
артеріальною гіпертензією; Американським
коледжем кардіологів і Американською асо-

ціацією серця; Міжнародним товариством
ангіологів та ін., членами яких є українські
кардіологи.
Президенти Асоціації кардіологів України
За роки існування Асоціацію кардіологів
України очолювали відомі вчені:
У 1963–1970 рр. головою Наукового товариства кардіологів УРСР був професор Георгій
Йосипович Бурчинський, секретарем – доцент
Микола Федорович Скопиченко.
У 1970–1990 рр. Товариство очолював членкореспондент АМН СРСР, професор Олександр
Йосипович Грицюк.
Ученими секретарями були:
у 1970–1978 рр. – Іван Юрійович Іванина;
у 1978–1983 рр. – Володимир Григорович
Петрусь;
у 1983–1990 рр. – Василь Захарович Нетяженко.
У 1990–2000 рр. головою Товариства був
член-кореспондент НАН та НАМН України, професор Володимир Олексійович Бобров, ученим
секретарем – професор Ірина Павлівна
Смирнова.
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Стенд Асоціації кардіологів України на Європейському конгресі кардіологів.

У 2000 році на VІ Конгресі кардіологів
України, що відбувся 18–21 вересня у Києві,
Президентом Асоціації кардіологів України
обрано академіка НАМН України, професора
Володимира Миколайовича Коваленка, який
виконує ці обов’язки до сьогодні. У 2000–

2008 роках обов’язки генерального секретаря
виконував професор Олександр Миколайович
Пархоменко, а у 2008 році генеральним секретарем обрана професор Олена Генадіївна
Несукай, яка виконує ці обов’язки до сьо годні.

