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Уперше в Україні:
Всесвітній день тромбозу

Міжнародне товариство з тромбозу
та гемостазу ISTH у 2014 році заснувало
Всесвітній день тромбозу (WORLD
THROMBOSIS DAY). У першому Дні
тромбозу взяли участь понад 175 органі�
зацій, привернувши увагу до проблеми
тромбозу як спеціалістів, так і громадсь�
кості в усьому світі шляхом проведення
спеціальних заходів, освітніх форумів,
широкого висвітлення у ЗМІ та соціальних
мережах. Кількість учасників даного руху
щороку зростає, і у 2017 році у Всесвітньо�

му дні боротьби з тромбозом взяли участь
понад 1000 організацій у 85 країнах світу. 

У 2017 році до проведення Всесвітнього
дня тромбозу вперше долучилася Україна.
13 жовтня у м. Києві, за підтримки Депар�
таменту охорони здоров'я Київської місь�
кої державної адміністрації, було проведе�
но заходи, присвячені боротьбі з тромбозом
та його наслідками.

Для населення в рамках проведення
заходу було організовано безкоштовні
обстеження і консультації, на базі консуль�
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тативно�діагностичних центрів та лікарень
м. Києва. Із понад 2000 осіб, які пройшли
обстеження, виявлено 129 осіб із патологі�
єю судин. Також розповсюджувалися
інформаційні листівки з роз'ясненнями
щодо факторів ризику виникнення веноз�
них тромбів, симптомів інфаркту, інсульту
та стратегії поведінки до прибуття «швид�
кої допомоги».

Для лікарів у Києві було проведено
науково�практичну конференцію з міжна�
родною участю «Тромбопрофілактика
в Україні. Сучасні світові тенденції». Захід
відбувся в НСК «Олімпійський» у залі
слави братів Кличків Klitschko Expo.

Організатором заходу виступила Група
компаній МедЕксперт — єдиний в Україні
член групи європейських провайдерів

Good CME Practice («Належна практика
в безперервній медичній освіті») за під�
тримки Міжнародного товариства з тром�
бозу та гемостазу ISTH, Київської міської
державної адміністрації.

З доповідями виступили провідні спе�
ціалісти: професор Ставрос Константіні�
дес, Центр тромбозу та гемостазу імені
Йоганна Гутенберга, м. Майнц, Німеччина;
д.мед.н., професор Давидова Юлія Володи�
мирівна, ДУ «Інститут педіатрії, акушер�
ства та гінекології НАМН України»;
д.мед.н. Крикунов Олексій Антонович,
Національний інститут серцево�судинної
хірургії імені М.М. Амосова; лікар�анесте�
зіолог Тарасенко Сергій Олександрович,
голова технічного секретаріату Асоціації
анестезіологів України, Міська клінічна
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лікарня №17 м. Києва; д.мед.н. Лісний Іван
Іванович, Національний інститут раку
МОЗ України; к.мед.н. Криворчук Ігор
Григорович, Олександрівська клінічна
лікарня м. Києва; професор Батушкін
Валерій Володимирович, Міська клінічна
лікарня №5 м. Києва; к.мед.н. Сало Сергій
Васильович, Національний інститут серце�
во�судинної хірургії імені М.М. Амосова;
к.мед.н. Кравченко Віталій Іванович,
Національний інститут серцево�судинної
хірургії імені М.М. Амосова; лікар�хірург
судинний вищої категорії Борківець Олек�
сандр Миколайович, Головний військовий
клінічний госпіталь; Регуш Андрій
Васильович, к.мед.н., лікар�нейрохірург,
Олександрівська клінічна лікарня м. Києва.

У доповідях було детально розглянуто
теми згортання крові, лабораторної діагно�
стики системи гемостазу, діагностики
та лікування атеротромботичного та кар�
діоемболічного інсульту, оклюзивно�стено�
тичного та тромботичного ураження судин
головного мозку, антитромботичної терапії
після гострих коронарних синдромів,
бріджинг�тромбопрофілактики у періопе�
раційному веденні пацієнтів із супутньою

кардіальною патологією. Прозвучали допо�
віді, присвячені антитромботичній терапії
при коронарних втручаннях, профілактиці
тромбогеморагічних ускладнень віддален�
ного періоду масивних реконструктивних
операцій на аорті та аортальному клапані,
тромбопрофілактиці післяопераційних
венозних тромбоемболічних ускладнень
в абдомінальній хірургії, кардіохірургічним
аспектам тромбозу та венозного тромбо�
емболізму у вагітних, наданню ангіохірургіч�
ної допомоги в умовах АТО. Особливу увагу
було приділено тромбоемболічним усклад�
нення в акушерсько�гінекологічній практиці
та практиці ортопеда�травматолога.

Конференцію відвідали лікарі з усіх куточ�
ків України. Нові знання та досвід заклали під�
валини для подальшого розвитку тромбопро�
філактики та впровадження в практику щоріч�
ної навчальної концепції у вигляді семінарів
для спеціалістів усіх регіонів. Україна була
офіційно долучена до Всесвітнього руху
WORLD THROMBOSIS DAY, увійшовши в
ТОП�10 кращих партнерів заходу серед
1000 учасників із 85 країн світу з творчим
підходом до процесу та високим рівнем
організації.
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