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Європейський конгрес кардіологів – 2014
Європейський конгрес кардіологів – це визначна щорічна міжнародна подія, присвячена серцево-судинним захворюванням, найбільший форум
у Європі. Цього року конгрес проходив
29 серпня – 3 вересня в столиці Іспанії – Барселоні.
Як підсумував президент товариства проф.
P. Vardas, конгрес мав значний успіх, відбувся на
високому рівні, зібравши 30 300 учасників. На
конгресі презентовано 27 клінічних «гарячих ліній»,
оновлено результати 15 клінічних досліджень,
представлено результати 19 реєстрів, 4 нових
рекомендації та 4597 стендових доповідей.
Проф. К. Fox, голова наукового комітету конгресу, зазначив: «Це був конгрес з найбільш сильною науковою програмою, який побив усі рекорди
щодо кількості відвідувачів та поданих наукових
доповідей. Якість роботи конгресу була відмінною,
що привабило лікарів з усього світу. Кардіологи
різного віку прагнули відвідати конгрес, оскільки
ми використовували найсучасніші технології для
збільшення інтерактивного спілкування та дискусій
і просто були в центрі останніх подій. Делегати
повернуться додому не лише з основними тезами,
а й багато в чому змінять свою практику, і що важливо, вони побачили, що там за горизонтом…»
На конгресі присуджено три золоті медалі
Європейського товариства кардіологів за значний
внесок у практичну медицину – проф. P. Widimský (за
впровадження первинних коронарних втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда та за започаткування програми у Європі Stent for Life), проф. A. Carpentier (кардіохірург, піонер біологічних клапанів серця)
та проф. R. Collins (епідеміолог, одним із визначних
його проектів є Heart Protection Study та впровадження статинотерапії в клінічну практику).
Основними темами конгресу були ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, аритмії, серцева недостатність, інтервенційна кардіологія, методи
діагностики серцево-судинних захворювань. Окремі
симпозіуми присвятили питанням профілактики та
реабілітації серцево-судинних захворювань. На
конгресі оприлюднили оновлені Європейські
рекомендації з діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, ведення пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії, захворюваннями
аорти та рекомендації з реваскуляризації міокарда.
На виставці конгресу були представлені
національні кардіологічні товариства та авторитетні
міжнародні організації, такі як Всесвітня федерація
серця, Американський коледж кардіологів,
Американська асоціація серця, Європейське товариство гіпертензії, Європейське товариство атеросклерозу та ін.

На стенді Української асоціації кардіологів,
який уже 10 років поспіль репрезентують у рамках
конгресу, висвітлювалася діяльність асоціації та
вітчизняної кардіологічної науки в цілому. До роботи на стенді залучили найкращих науковців та
лікарів, а також молодих учених за підтримки
асоціації та товариства Cardiologists of Tomorrow.
На стенді Української асоціації кардіологів можна
було отримати буклети українською та англійською
мовами з попередньою програмою Національного
конгресу кардіологів та майбутніми науковими
заходами. Особливістю роботи стенду цього року
було те, що з огляду на суспільно-політичну
ситуацію в Україні стенд відвідали рекордна
кількість гостей з різних країн світу, преса,
оргкомітет конгресу. З метою налагодження
співробітництва на стенді побували представники
міжнародних кардіологічних товариств, представники засобів масової інформації, співробітники
фармацевтичних компаній та виробників медичної
апаратури. Слід відзначити, що для молодих учених
і лікарів відкрито широкі можливості підвищення
професійного рівня, стажування, обміну досвідом,
отримання грантів та фінансової допомоги. Так,
Українська асоціація кардіологів надає підтримку
активним членам асоціації та молодим ученим,
лікарям за програмою Cardiologists of Tomorrow.
Європейське товариство кардіологів пропонує
низку грантів, інформація про які доступна на сайті
www.escardio.org, надає безкоштовну реєстрацію
вченим, тези доповідей яких прийнято до програми, тощо.
Наступний конгрес кардіологів відбудеться
29 серпня – 2 вересня 2015 р. у Лондоні (Велика
Британія). Тези приймають з грудня 2014 р.
Підготував д. мед. н. С.М. Кожухов

