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patients with multidrug resistant tuberculosis 
(Морфологічні зміни стінки тонкої кишки у хворих 
на мультирезистентний туберкульоз)» [51]. 
Запоріжжя, Луцьк та Луганськ представили на 
Конгресі по одній доповіді «Prolonged symptoms and 
sleep quality after hospitalization for COVID-19 in 
patients with obstructive sleep apnoea (Тривалі симпто-
ми та якість сну після госпіталізації з приводу 
COVID-19 у пацієнтів з обструктивним апное сну)» 
[1], «Seasonal epidemiology and clinical manifestations 
of interstitial lung diseases (ILD) as an important criterion 
for differential diagnosis viral pneumonia with pulmonary 
arterial hypertention (PAH) associated with severe 
COVID-19 (Сезонна епідеміологія та клінічні прояви 
інтерстиціальних захворювань легень як важливий 
критерій диференціальної діагностики вірусної пне-
вмонії з легеневою артеріальною гіпертензією, асо-
ційованою з тяжким перебігом COVID-19)» [63] та 
«Quality of Life in Patients with Sarcoidosis Combined 
with Irritable Bowel Syndrome (Якість життя у пацієн-
тів із саркоїдозом у поєднанні з синдромом подраз-
неного кишечника)» [64].

На даний час українські вчені активно досліджують 
питання діагностики та лікування пов’язаних з COVID-
19 уражень легень і супутніх станів, які є актуальним 
викликом сьогодення у всьому світі. Попри це в полі 
зору вітчизняних спеціалістів залишаються і важливі 

аспекти фтизіатрії, бронхообструктивних захворювань 
легень, пневмонії та проводяться фундаментальні екс-
периментальні дослідження.

Висновки
В 2021 році 1,9 % всіх наукових розробо к (64 із 

3  298), представлених на Конгресі Європейського 
респіраторного товариства, належить авторству 
українських вчених на відміну від 2020 року, коли 
частка робіт вітчизняних авторів склала 1,5  % та 
2019 року — 1 % [67, 68].

У Конгресі прийняли участь вчені багатьох 
областей України, при цьому представники Дніпра 
як і минулого року надали на Конгрес найбільшу в 
Україні (28) кількість розробок.

Основними напрямками наукових розробок з 
респіраторної медицини в Україні є питання 
COVID-19, бронхообструктивних захворювань 
легень та фтизіатрії.

Лідерами української внутрішньої медицини, що 
займаються пульмонологією, є ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
НАМН України», Дніпровський державний медич-
ний університет, Івано-Франківський національний 
медичний університет, Вінницький національний 
медичний університет ім. М.  І.  Пирогова та 
Харківський національний медичний університет.
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Abstract. In 2021 European Respiratory Society (ERS) organized and presented the second online International Congress ERS. 
The aim: to analyze abstracts of scientific works on phthysiology and pulmonology that were presented by Ukrainian 

scientists at the ERS International Congress 2021. 
Materials and methods. The data regarding the abstracts of scientific reports were obtained from the Congress website 

and the online program of the personal account of an ERS member, doctor of medical sciences, professor Gumeniuk Galyna. 
Results. Ukranian scientists presented at the Congress 64 abstracts of scientific reports on various problems of pul-

monology (57 papers) and рhthisiology (7 papers). The largest number of Ukrainian works (25) dealt with the problems 
of COVID-19, 13 — chronic obstructive pulmonary disease (COPD), three were on bronchial asthma (BA). Three papers 
were devoted to pneumonia, three to sarcoidosis, two to pathology with bronchiectasis. Pediatric pulmonology of Ukraine 
was presented in 2 theses, 3 reports were devoted to experimental developments. 

Conclusions. 1,9 % (64 of 3 298) of all scientific works presented at the Congress of the ERS are owned by Ukrainian 
scientists. The main directions of scientific developments in respiratory medicine in Ukraine are issues of COVID-19, 
broncho-obstructive pulmonary diseases and phthisiology. The most active participation in the event were taken by a 
pulmonologists and phthysiologists from the Yanovsky National institute of phthisiology and pulmonology National 
Academy of medical sciences of Ukraine, Dnipro State Medical University, Ivano-Frankivsk National Medical University, 
Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University, and Kharkiv National Medical University.
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