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оБґрунтування. Програма Міжнародного конгресу Європейського респіраторного товариства (European 
Respiratory Society, ERS) 2019 року висвітлювала ключові теми респіраторної медицини. Одним з провідних питань 
конгресу був туберкульоз (ТБ) – одна з основних загроз для людства. З 1995 року ВООЗ зафіксувала епідемію ТБ 
в Україні, і на сьогодні ця проблема все ще залишається актуальною для нашої країни.
Мета роБоти. Провести аналіз інформації щодо туберкульозу на Міжнародному конгресі ERS 2019 року з висвіт-
ленням короткої інформації тез із фтизіатрії, які були представлені українськими вченими на даному заході.
Матеріали і Методи. Дані щодо абстрактів наукових доповідей отримано з  Інтернет-сайту конгресу 
та онлайн-програми особистого кабінету члена ERS, доктора медичних наук, професора Г. Л. Гуменюк.
реЗулЬтати. Проблеми туберкульозу обговорювалися на конгресі ERS 2019 у рамках симпозіумів, зустрічей 
з експертами, тематичних і постерних дискусій та усних доповідей. Загалом на заході фтизіатрії було присвячено 
201 коротке повідомлення, серед них авторство 7 (3,5 %) абстрактів належить українським ученим.
висновки. Українські науковці-фтизіатри взяли активну участь у роботі конгресу ERS 2019. Тематика представлених 
вітчизняними вченими доповідей (епідеміологія, лікування туберкульозу при резистентності до лікарських засобів, 
у тому числі у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, прогнозування ефективності лікування, попередження небажаних проявів 
терапії, моніторинг супутніх розладів у хворих на туберкульоз) відповідає загальним викликам з проблем ТБ у світі.
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aBStraCt. The program of the International Congress of the European Respiratory Society (ERS) in 2019 covered the key 
topics of respiratory medicine. One of Congress’s leading issues has been tuberculosis, which is one of the world’s major threats 
to humanity. Since 1995, WHO has documented a TB epidemic in Ukraine and today this problem is urgent in our country.
aiM. To analyze tuberculosis information at the 2019 ERS International Congress, with a summary of the phthisiology 
abstracts presented by Ukrainian scientists at this event.
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. Tuberculosis issues were discussed daily in Congress in the form of symposia, expert meetings, thematic 
and poster discussions and oral presentations. In total, 201 short messages were addressed at the 2019 ERS Congress of 
Phthisiology, including 7 abstracts (3.5 %) owned by Ukrainian scientists.
ConCluSionS. Ukrainian phthisiologists actively participated in the work of the Congress ERS 2019. Topics presented 
by national scientists reports (epidemiology, treatment of tuberculosis with drug resistance, including patients with HIV 
infection, predicting the effectiveness of treatment, prevention of adverse events and concomitant to tuberculosis disorders) 
meets the global challenges of tuberculosis in the world.


