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1. Хіміорезистентний туберкульоз.

2. Диспансеризація хворих на туберкульоз.

3. Хронічний обструктивний бронхіт.

4. Зміни та доповнення до української згоди з

класифікації, діагностики та лікування хроніч�

ного обструктивного бронхіту.

5. Негоспітальна пневмонія

6. Зміни та доповнення до української згоди з

діагностики та лікування пневмоній.

7. Бронхіальна астма. Астма�контроль.

8. Зміни та доповнення до української згоди з

діагностики та лікування бронхіальної астми.

9. Рак легень.

10. Вроджені вади та спадкові захворювання

легень.

11. Клінічна класифікація дихальних та гемо�

динамічних порушень при захворюваннях

легень.
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1. Медико�соціальні і організаційні аспекти фти�

зіатрії і пульмонології.

2. Питання підготовки фтизіатрів і пульмо�

нологів.

3. Проблеми дитячої фтизіопульмонології.

4. Проблеми легеневої хірургії.

5. Туберкульоз і неспецифічні захворювання

легень (НЗЛ).

5.1. Епідеміологія туберкульозу і НЗЛ.

5.2. Питання етіології і патогенезу захворювань

легень, роль куріння в патогенезі хронічних

обструктивних захворювань легень.

5.3. Методи діагностики у фтизіопульмонології.

5.4. Лікування хворих на туберкульоз і НЗЛ.

5.4.1. Хіміотерапія туберкульозу.

5.4.2. Питання антибактеріальної терапії НЗЛ.

5.4.3. Кортикостероїди в лікуванні хворих на

туберкульоз і НЗЛ.

5.4.4. Методи імунотерапії і імунокорекції.

5.4.5. Нові підходи в фармакотерапії туберкульозу

і НЗЛ.

5.4.6. Інгаляційні методи лікування, фізіотерапія,

ЛФК.

5.4.7. Спеціальні методи терапії.

5.4.8. Санаторно�курортне лікування.

5.4.9. Оцінка якості життя і фармакоекономічні

аспекти фтизіатрії і пульмонології.

6. Вади розвитку і спадкові захворювання легень.

7. Алергічні захворювання легень.

8. Фіброзуючі альвеоліти.

9. Саркоїдоз.

10. Рак легень.

11. Професійні захворювання легень.

12. Пневмомікози.

13. Ураження легень при інших захворюваннях.

14. Рідкісні захворювання легень.

15. Ускладнення захворювань легень.

16. Невідкладні стани в пульмонології і фтизіатрії.
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Тези українською або російською мовою повинні бути надіслані звичайним листом за адресою

Оргкомітету до 1 березня 2003 року.
Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Тези друкуються через 1,5 інтервали з полями: ліво�

руч — 2,5 см, праворуч — 1 см, зверху і знизу — 2 см, шрифт Times New Roman, розміром 14.

Порядок оформлення: повна назва повідомлення, прізвище та ініціали авторів, заклад, місто.

Структура тексту: мета; матеріали і методи; отримані результати; висновки, рекомендації.

Дозволяється використання таблиць, графіків. При використанні скорочень для визначення термінів,

перший раз термін зазначається повністю, поруч в дужках вказується його скорочення. Не слід

використовувати скорочення в назві тез.

Публікація тез здійснюється безкоштовно. Тези надсилаються в 2 примірниках. Необхідно також

додати дискету 3,5`` з текстом тез в будь�якому із загальноприйнятих текстових редакторів та заповнити

реєстраційну форму згідно наведеного зразка.
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На обговорення з'їзду будуть винесені наступні питання:

���"���)���� %����
Реєстраційний номер______________ Тематика_____________________________________________

Прізвище__________________________Ім'я____________________ По�батькові_________________

Вчений ступінь, вчене звання ____________________Місце роботи, посада ______________________

Адреса для листування __________________________________________________________________

Телефон ___________________ Факс_______________________E�mail _________________________

Назва повідомлення ____________________________________________________________________

Дата_____________�____________ Підпис_________________________________________________

Про підтвердження участі в роботі IIІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України просимо повідомити

Оргкомітет з'їзду до 1 березня 2003 року.
Друге повідомлення відносно проведення з'їзду буде надіслано учасникам після 15 березня 2003 року.

Матеріали просимо надсилати на адресу Оргкомітету IIІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України:

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

Контактний телефон: 277�93�11, e�mail: cardio@ifp.kiev.ua




