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Європейський конгрес кардіологів – 2017
Цього року Європейський конгрес кардіологів проходив 26–30 серпня в місті Барселона, Іспанія. 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 Jeroen
Bax, цього року конгрес був досить успішним
заходом, який об’єднав 31 705 – делегатів з
п’яти континентів і 153 (рекордної кількості)
країн. Було представлено 10 804 тез, відбір
матеріалів був досить конкурентним.
На конгресі від України було представлено
20 тез, з яких дві усні доповіді, три було відібрано
як кращі презентації й одна модерована доповідь. Також Асоціація кардіологів України органі-
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зувала секцію з легеневій гіпертензії (під керівництвом проф. Ю.М. Сіренка).
Загалом наукова програма конгресу була
розроблена на високому рівні, представлено
найновіші досягнення в галузі медицини, насамперед стосовно серцево-судинних захворювань – найбільшої причини смертності, адже
місія ЄТК полягає в забезпеченні поліпшення
виживання хворих із серцево-судинною патологією, пропагуванні здорового способу життя.
Щороку ЄТК нагороджує видатних осіб
на знак визнання їхніх досягнень. Товариство
має сподівання, що інформація про видатних
кардіологів, які зробили великий внесок у медицину, стане джерелом натхнення для майбутніх поколінь. Цього року присуджено дві золоті медалі ЄТК за значний внесок у практичну
медицину – професорові W. Wijns (Брюссель,
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Бельгія) за розроблення та впровадження ядерної кардіології, тромболізису і коронарної дилатації та професору A. DeMaria (Ла Хойя, США)
за впровадження методів серцево-судинної
візуалізації, зокрема ехокардіографії, та активну громадську позицію.
Основними темами конгресу були ішемічна
хвороба серця, артеріальна гіпертензія, аритмії,
серцева недостатність, але найбільш важливою
подією було відзначення – 40 років проведення
перкутанних коронарних втручань. Окремі симпозіуми присвятили питанням профілактики та
реабілітації серцево-судинних захворювань. На
конгресі оприлюднили оновлені Європейські
рекомендації з діагностики та лікування гострого
коронарного синдрому з елевацією сегмента ST,
подвійної антитромбоцитарної терапії, периферичних захворювань артерій, клапанних вад
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 з лікування артеріальної
гіпертензії, Європейське товариство з лікування
атеросклерозу та інші.
На стенді Української асоціації кардіологів,
який уже 14 років поспіль бере участь у роботі
конгресів, висвітлювалася діяльність асоціації
та вітчизняної кардіологічної науки в цілому. До
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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 інформацію про
наступний Національний конгрес кардіологів та
майбутні наукові заходи. Стенд відвідали гості з
різних країн світу, національних товариств,
преса, оргкомітет конгресу. З метою налагодження співробітництва на стенді побували
представники міжнародних кардіологічних
товариств, засобів масової інформації, співробітники фармацевтичних компаній та виробників медичного обладнання.
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. Цього року
ряд молодих учених отримали повні гранти на
відвідування конгресу.
Наступний конгрес кардіологів проходитиме
25–29 серпня 2018 р. у Мюнхені (Німеччина).
Тези прийматимуть з грудня 2017 р.
Підготував С.М. Кожухов,
д. мед. н., координатор стенду
Асоціації кардіологів України

