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 Вітаємо Вас із черговим 
зібранням членів Асоціації 
серцево-судинних хірургів 

України і дякуємо міжнародним партнерам за участь у 
роботі конференції!

Ми раді привітати керівників Кіровоградського 
та Житомирського кардіоцентрів, які стали членами 
Асоціації цього року. На сьогодні в Україні працює 35 
кардіоцентрів, 23 з яких можуть виконувати повний 
спектр втручань на серці. Тепер майже в кожному ре-
гіоні України є можливість надавати високоспеціалізо-
вану кардіохірургічну допомогу. На жаль, два центри 
в Луганську, два – у Донецьку та один у  Сімферополі 
заблоковано.

Серцево-судинна хірургія – це та галузь медицини, 
яка є, з одного боку, дороговартісною, а з іншого – на-
укоємною. Як говорив Микола Амосов, кардіохірур-
ги приречені на пожиттєве навчання. Конференція – 
це черговий крок до самовдосконалення,  окреслення 
професійного майбутнього.

Спільно з колегами з Польщі та Білорусі ми обго-
воримо найважливіші напрями нашої роботи. Це  і хі-
рургія, і лікування гострого коронарного синдрому, де 
наша країна має великі напрацювання.

Згідно зі звітами кардіоцентрів, все більша увага при-
діляється ендоваскулярним і міні-інвазивним втручан-
ням. Цей напрям є пріоритетним, оскільки відповідає 
високим сучасним світовим стандартам кардіохірургії.

Наступний напрям лише починає розвиватися в 
Україні за європейськими стандартами – це патологія 
аорти, хірургічне лікування якої традиційно здійсню-
ється в Інституті імені М. М. Амосова та у Львівському 
центрі серцевої хірургії. Поодинокі операції викону-
ються в деяких інших кардіохірургічних клініках Укра-
їни. Найближче завдання, яке стоїть перед нами, – ви-
конання гібридних операцій на грудній аорті.

Тему набутих вад серця важливо обговорювати в 
контексті проблем, які ми можемо вирішувати спіль-
но. Необхідно звернути увагу на електрофізіологічні 
операції, пластичні операції на клапанах, на збільшен-
ня кількості міні-інвазивних оперативних втручань. 
Україна має унікальний досвід хірургічного лікуван-
ня бактеріального ендокардиту (понад 4 тис. опера-
цій із хорошими показниками – 2,2% летальності) та 
вроджених вад серця. Але ми, безумовно, вважаємо, 
що, вдосконалюючи згадані напрями, маємо дивити-
ся вперед і  розвивати нові – екстрену кардіохірургію, 
акушерську кардіологію, фетальну кардіохірургію.

На сьогодні не лише в Укра-
їні, а й у світі існує проблема 
антибіотикорезистентності. 
Тому НІССХ імені М. М. Амосова, спільно з низкою 
лікувальних закладів, планує виконати наукову роботу, 
результати якої допоможуть у вирішенні цієї проблеми.

Окремий напрям – трансплантація серця. На жаль, 
ми маємо закон презумпції незгоди, і держава витрачає 
сотні тисяч доларів на трансплантації за кордоном. За-
кликаємо всіх членів Асоціації пропагувати тему тран-
сплантації,  щоб змінити ментальність суспільства і зму-
сити політиків ухвалити закон, запровадивши презумп-
цію згоди. Це заощадить державі колосальні кошти, що 
підуть на будівництво нового центру, який виконувати-
ме сотні операцій. Ми всі добре усвідомлюємо, що май-
бутнє в трансплантації – за штучним серцем,  і років че-
рез 15–20 будемо мати штучне серце, антитромботичні 
препарати, які дозволятимуть йому працювати.

Шановні колеги, всі ми реалісти і розуміємо, що 
сьогодні або завтра у нас не з’явиться ні достатнього фі-
нансування, ні технічного забезпечення. Але  ми маємо 
унікальну можливість на рівні держави використовувати 
потенціал міжнародного співробітництва, який Україна 
зміцнила за останні два роки. Пропонуємо до роздумів 
ідею створення стратегії міжнародної співпраці з провід-
ними кардіологічними центрами Європи та США за до-
помогою МЗС України. Це допомогло б нашій Асоціації 
в питаннях стажування та запрошення на волонтерських 
засадах провідних фахівців із тих напрямів, які є новими 
для України. В рамках поглиблення міждержавних еко-
номічних зв’язків із країнами Азії та Сходу, можливо, 
доцільним є вивчення  потенціалу медичного туризму. 
Пропонуємо не чекати від держави преференцій, а своєю 
активною позицією розвивати науку і самовдосконалю-
ватись, допомагаючи один одному ідеями та  знаннями. 

Бажаємо всім здоров’я, успіхів і ефективної робо-
ти. Сподіваємось, що результати роботи конференції 
стануть суттєвою допомогою в розробці загальнодер-
жавної програми боротьби із серцево-судинними за-
хворюваннями.
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України, доктор медичних наук, професор,  
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 Шановні учасники конференції,  дорогі колеги!


