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Європейський конгрес кардіологів – 2016
Цього року Європейський конгрес кардіологів проходив 27–31 серпня вперше в столиці
Італії – Римі. Ця визначна щорічна міжнародна
подія присвячена як серцево-судинним захворюванням, так і суміжним дисциплінам і є найбільшим форумом не тільки в Європі, а й в усьому світі.
Як підсумував президент Європейського
товариства кардіологів (ЄТК) професор F. Pinto,
протягом 5 днів роботи конгресу зібрано рекордну кількість – 33 000 – фахівців з охорони
здоров’я з п’яти континентів, які представили
найновіші досягнення в галузі медицини, насамперед у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями, найбільшим ворогом людства. F. Pinto
зазначив, що серцево-судинні захворювання –
це провідна причина смерті в усьому світі. І місія
ЄТК полягає у прагненні до полегшення страждань і пропаганди здорового способу життя, у
стремлінні допомогти людям жити довше, здоровіше і продуктивніше.
За понад 65 років існування ЄТК об’єднало
56 національних товариств кардіологів, а це
95 000 фахівців у галузі кардіології, які прагнуть
обмінюватися науковими знаннями і поліпшувати лікування пацієнтів. Сьогодні ЄТК – це глобальна асоціація, яка об’єднує найкращих фахівців з більш ніж 120 різних країн, які розширюють
межі серцево-судинної медицини. ЄТК випускає
12 наукових журналів, проводить курси підвищення кваліфікації, на підставі останніх міжнародних досягнень і передового досвіду створює
клінічні рекомендації.
В Європі щороку 1,4 млн осіб віком менше
75 років помирають від серцевих нападів та
інсультів. Багатьом із цих смертей можна було б
запобігти, оскільки часто хворі не отримують
своєчасної та ефективної медичної допомоги.
Тому уряди, системи охорони здоров’я, клініки,
лікарні, університети, лікарі повинні визнати
актуальність цієї проблеми у сфері охорони
здоров’я.
Знаковою подією стало відвідання конгресу
Папою Римським Франциском і його привітання
всім учасникам. Звертаючись до вчених і лікарів
з різних країн, Папа подякував їм за наукову
діяльність і за самовідданість, з якою вони при-

свячують себе хворим. «Ви займаєтеся лікуванням серця, – сказав Папа. – Скільки символіки
ховається в цьому слові, скільки очікувань
пов’язують з цим людським органом! Через ваші
руки проходить пульсуючий центр людського
тіла. Воістину велика ваша відповідальність! Я
впевнений: перед цією книгою життя, в якій ще
належить відкрити чимало сторінок, ви наповнені хвилюванням і сподіваннями. Церква завжди
підтверджувала важливість наукових досліджень, що сприяють життю і здоров’ю людей.
Відкритість Божої благодаті через віру не ранить
розум, але спонукає його до пізнання істини, ще
більш широкої і корисної для людства».
На конгресі було презентовано 1530 наукових сесій, 205 клінічних «гарячих ліній», оновлено
результати низки клінічних досліджень та реєстрів, перевидано 5 рекомендацій, представлено 11 139 стендових доповідей зі 106 країн світу.
Від України підготували 21 постерну доповідь.
Цього року присуджено дві золоті медалі
ЄТК за значний внесок у практичну медицину –
професорові A. Cribier (за розробку та впровадження транскатетерної імплантації аортального
клапана) та професору B. Gersh (за впровадження реперфузії міокарда при гострому коронарному синдромі, експериментальні та клінічні
дослідження у хворих з фібриляцією передсердь, гіпертрофічною кардіоміопатією, ішемічною хворобою серця).
На виставці конгресу були представлені
національні кардіологічні товариства та авторитетні міжнародні організації, такі як Всесвітня
федерація серця, Американська колегія кардіологів, Американська асоціація серця, Європейське товариство гіпертензії, Європейське
товариство атеросклерозу та ін. На стенді
Асоціації кардіологів України, яка вже 13 років
поспіль бере участь у конгресі, висвітлювалася
діяльність асоціації та вітчизняної кардіологічної
науки в цілому. До роботи на стенді було залучено найкращих науковців та лікарів, а також молодих учених за підтримки асоціації та товариства
«Cardiologists of Tomorrow». Стенд відвідали
велика кількість гостей з різних країн світу, преса, оргкомітет конгресу. З метою налагодження
співробітництва на стенді побували представни-
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Інформація

Президент Асоціації кардіологів України, академік НАМН України професор В.М. Коваленко з членами української делегації
біля стенду України на Європейському конгресі кардіологів.

ки міжнародних кардіологічних товариств, 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, Асоціація кардіологів України
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. Цього року молоді вчені отримали два гранти на відвідування конгресу і
один грант на стажування в Лондоні.
Наступний Європейський конгрес кардіологів проходитиме 26–30 серпня 2017 р. у Барселоні (Іспанія). Тези приймаються з грудня 2016 р.
Підготував С.М. Кожухов, д. мед. н.,
координатор стенду Асоціації кардіологів
України

