
6–8 листопада 2013 року в м. Києві відбудеться V З’їзд фтизіатрів і пульмонологів України. 
В рамках З’їзду буде проведений VII Національний Астма-Конгрес.

Програмні питання З’їзду

1. Діагностика туберкульозу в умовах розповсюдження  хіміорезистентних штамів мікобактерій 
 туберкульозу і ВІЛ-інфекції
2. Сучасні підходи  до лікування хворих на  мультирезистентий  туберкульоз і туберкульоз із роз
 ширеною резистентністю.
3.  Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ: ведення нових і повторних випадків захворювання.
4.  Хронічний бронхіт: розповсюдженість, етіологія загострень, лікування.
5.  Актуальні питання виявлення і лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання 
      легень.
6.  Негоспітальна та нозокоміальна пневмонії: класифікація, діагностика і лікування.
7.  Антибактеріальна терапія інфекцій нижніх дихальних шляхів. 
8.  Ідіопатичний легеневий фіброз: діагностика і лікування.
9.  Проблеми професійної патології легень.
10. Вроджені вади і спадково обумовлені захворювання легень.
11. Актуальні питання торакальної хірургії.

Програмні питання Астма-Конгресу

1. Епідеміологія бронхіальної астми (БА).
2. Профілактика БА.
3. Фундаментальні основи БА.
4. Діагностика, моніторинг БА.
5. Фармакотерапія БА.
6. Нові терапевтичні стратегії при БА.
7. Астма та супутні захворювання.
8. Специфічна імунотерапія БА.
9. Лікування загострень БА спеціалістами швидкої допомоги.
10. Навчальні програми.

Головний фтизіатр і пульмонолог 
Міністерства охорони здоров’я України
академік НАМН України, професор
Ю. І. Фещенко

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО V З’ЇЗД ФТИЗІАТРІВ І ПУЛЬМОНОЛОГІВ УКРАЇНИ



Вимоги до оформлення тез

Тези будуть надруковні в окремому додатку до «Українського пульмонологічного журналу».
Об’єм тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Тези друкуються через 1,5 інтервала, шрифт Times New 
Roman, розмір –14, редактор Word. Мова — українська або російська. 
Структура тез: 
 а) прізвище та ініціали авторів; 
 б) назва  публікації (заголовними літерами,  жирним шрифтом); 
 в) установа, в якій проводилося дослідження, місто; 
 г) текст тез (всі абревіатури повинні мали розшифровку). 
Прізвище одного й того ж автора не повинно повторюватися більше 2-х разів.
До уваги авторів: всі медичні препарати, які зазначені у тексті, повинні мати не комерційну, а фармакопей-
ну назву.
До додатку до тез основному автору необхідно заповнити реєстраційну форму у відповідності до наведе-
ного нижче зразка.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Прізвище____________________________Ім’я__________________По-батькові  _______________________
Спеціалізація, категорія (якщо є )_______________________________________________________________
Посада _____________________________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене знання_________________________________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адреса для листування (індекс міста)____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон (роб., дом., моб.)_____________________________Факс_____________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________
Назва повідомлення___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата __________________________________

Тези приймаються до 15 червня і направляються по e-mail: berenda@ifp.kiev.ua. 
Для підтвердження участі у роботі З’їзду і Конгресу просимо повідомити Оргкомітет до 10 вересня 2013 
року.

Організаційний внесок — 100 грн (під час реєстрації) — передбачає участь у наукових заходах, отримання 
програмних матеріалів, відвідування виставки, кофе-брейк. Витрати на транспорт, проживання та харчу-
вання оплачуються учасниками самостійно.
Всі зареєстровані учасники З’їзду і Конгресу, які заплатили організаційний внесок, отримають сертифікат 
учасника.
Адреса Оргкомітету: 10, вул. М. Амосова, 03680, м. Київ, Україна.
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України.
Оргкомітет V Зїзду фтизіатрів і пульмонологів України.
 Тел/факс:  +38 (044) 270 35 59
        +38 (044) 270 35 61
         +38 (044) 275 05 68
         +38 (044) 275 62 42
 e-mail:  gavrysyuk@inbox.ru
              oleksandrd@pulmon.kiev.ua
              diagnost@ifp.kiev.ua


