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Керівникам структурних підрозділів 
з питань охорони здоров'я обласних,  
Київської міської державних  
адміністрацій

Директорам науково-дослідних 
Інститутів НАМН України

Ректорам вищих медичних  
навчальних закладів та закладів 
післядипломної освіти

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що згідно з «Реєстром 
з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково -  практичних конференцій і наукових 
семінарів, які проводитимуться у 2015 році», який затверджений МОЗ України та 
НАМН України. 23-25 вересня 2015 року у м. Києві відбудеться XVI 
Національний конгрес кардіологів України (далі - Конгрес). де 
розглядатимуться питання боротьби з серцево-судинними захворюваннями, які 
залишаються одним із найважливіших завдань державної політики у галузі охорони 
здоров'я.

Конгрес організований Асоціацією кардіологів України, ДУ «Державний 
науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН 
України під егідою Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії 
наук України, Національної академії медичних наук України, за участю 
Національного медичного університету імені академіка 0 . 0 .  Богомольця, 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Для участі у Конгресі запрошуються головні позаштатні спеціалісти 
МОЗ України та структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних. 
Київської міської державних адміністрацій зі спеціальностей «Кардіологія» та 
«Терапія», лікарі зі спеціальностей «Терапія», «Хірургія серця та судин» 
«Функціональна діагностика», «Загальна практика - сімейна медицина», 
«Ендокринологія», «Пульмонологія», «Нефрологія» та провідні науковці в цих 
напрямках.

Також у роботі Конгресу приймуть участь закордонні учасники. Спільні 
наукові симпозіуми з Європейським товариством кардіологів. Українсько- 
французький медичний форум, які будуть проведені в рамках Конгресу, 
сприятимуть подальшій інтеграції України в Є в ро п е й с с ;щ о  в | ,, кдрдіо д од ан і
організації.
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Учасникам Конгресу будуть видані відповідні сертифікати.
Місце проведення XVI Національного конгресу кардіологів України: 

м. Київ, НСК «Олімпійський» (вул. Червоноармійська, 55. проїзд до станції 
метро «Олімпійська»).

Початок реєстрації делегатів та учасників з 8-00 23 вересня 2015 року у
вестибюлі НСК «Олімпійський».

Секретаріат оргкомітету: вул. Народного ополчення, 5, м. Київ. 03680, 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМИ України, телефони для довідок: (044) 275-66-22; 246-87-44; 249-70-03.

Заступник Міністра Віктор ШАФРАНСЬКИЙ

Кшиніченко 253 10 26 
О стронолець. 253-82-92


