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Пост�реліз
Науково�практичної конференції

«Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції»,
присвяченої World Thrombosis Day

(11 жовтня, м. Київ)

Міжнародне товариство з тромбозу та гемо�
стазу в 2014 році заснувало Всесвітній World
Thrombosis Day — 13 жовтня. Вже п'ятий рік
поспіль весь світ відмічає цю дату шляхом про�
ведення спеціальних заходів, освітніх форумів,
широкого розповсюдження в ЗМІ та соціаль�
них мережах. Кількість учасників даного руху
зростає з кожним роком

У 2018 році Україна вдруге підтримала
всесвітній рух, присвячений World Thrombosis
Day. 11 жовтня у міжнародному виставковому
конгрес�центрі «Український дім» (м. Київ)
було проведено науково�практичну конферен�
цію «Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні
світові тенденції».

Захід проведено ГК «МедЕксперт» за під�
тримки МОЗ та НАМН України, НМАПО
імені П.Л. Шупика, Київської міської держав�
ної адміністрації, Міжнародного товариства
з тромбозів та гемостазу (ISTH), Асоціації
кардіологів України, Асоціації з невідкладної
кардіології. Конференцію організовано з метою

привернути увагу фахівців до проблеми тром�
бопрофілактики в Україні та ознайомити їх
зі світовим досвідом і можливостями у бороть�
бі з цією патологією. Тромбоз і його найчастіші
наслідки — інсульт та інфаркт є одними з про�
відних причин смертності пацієнтів із серце�
восудинними захворюваннями. Тому профі�
лактика та виявлення тромбозу на ранніх
стадіях — запорука збереження життя і попере�
дження інвалідності. 

Для того, щоб привернути увагу населення
до цієї проблеми, у рамках заходу на телека�
налі «Київ» у програмі «Громадська
приймальня. Поради лікаря» було організова�
но виступ Пархоменка Олександра Мико�
лайовича, члена�кореспондента НАМН
України, доктора медичних наук, професора,
президента Асоціації фахівців з невідкладної
кардіології, керівника відділу реанімації
та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ» Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
«НАМН України».
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Для підвищення обізнаності та стурбовано�
сті лікарів щодо факторів ризику, як власних
так і своїх пацієнтів, у рамках конференції
проводилось обстеження учасників на пред�
мет виявлення чинників ризику розвитку
серцево�судинних захворювань. Кожен при�
сутній міг здати аналіз крові та дізнатись про
свій ліпідний профіль, виміряти тиск, індекс

маси тіла та відсоток жирових відкладень
в організмі, а також зробити кардіограму
та УЗД судин нижніх кінцівок. Кожному уча�
снику було запропоновано заповнити спе�
ціальну анкету, а наприкінці заходу було про�
аналізовано загальну статистику щодо наяв�
ності чинників ризику серцево�судинних зах�
ворювань в аудиторії.

чл.�кор. О. Пархоменко, проф. Ю. Давидова к.мед.н. І. Криворчук

к.мед.н. Г. Кочуєв к.мед.н. Я. Лутай

чл.�кор. С. Кузнєцова чл.�кор. Б. Тодуров
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Учасники конференції отримали унікальну
можливість відкритого діалогу з фахівцями
у галузі кардіології та кардіохірургії провідних
науково�медичних закладів: ДУ «ННЦ »Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
«НАМН України», ДУ «ІПАГ імені академіка
О.М. Лук'янової НАМН України», ДУ «Інститут
серця МОЗ України», ДУ «Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Націо�
нальний інститут хірургії та трансплантології
імені О.О. Шалімова НАМН України, Харківська
медична академії післядипломного освіти,
Олександрівська клінічна лікарня м. Києва.

Своїм успішним досвідом поділилися пред�
ставники Центральної міської лікарні м. Рівне,
де проводиться навчання працівників з вия�

влення чинників ризику тромбозу — «Рутинна
оцінка ризиків венозного тромбоемболізму
у всіх госпіталізованих пацієнтів за шкалами
CAPRINI i PADUA».

Загалом у роботі конференції взяли участь
понад 600 спеціалістів з усієї України. Для тих,
хто не зміг відвідати захід особисто, була
доступна онлайн�трансляція. 

Учасники конференції отримали національ�
ні сертифікати для врахування їх під час переа�
тестації та, вперше, сертифікати міжнародного
зразка на 3 AMA PRA Category 1 Creditsтм.

Наступна конференція, присвячена World
Thrombosis Day, відбудеться 11 жовтня 2019
року у м. Києві.

www.wtd�ukraine.org


