ВГО “АСОЦІАЦІЯ ФТИЗІАТРІВ І ПУЛЬМОНОЛОГІВ УКРАЇНИ”
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАМНУ”
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ
П.Л. ШУПИКА
ДУ «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я МОЗ УКРАЇНИ»
Програма
науково-практичної конференції на тему
“Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на
стаціонарному та амбулаторному етапах”
(29-30 березня 2018 року, м. Київ)
Місце і дата проведення:
«Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, Київ, 01023, Україна.
(мова доповідей – українська, російська)
Регламент роботи на 29-30 березня 2018 р.:
Найменування заходів
Реєстрація учасників Конференції
Початок Конференції
Доповіді учасників Конференції
Обговорення у кінці кожної сесії
Перерви

Кінець роботи

Тривалість
9:00–9:30 год.
9:30 год.
15 хв.
30 хв.
Кава-паузи: 9:00-10:30
16.00-16.30
Обід: 13:00-14:00 год.
16:30 год.

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
29 березня 2018 року:
Пленарне засідання (Президент-хол):
Сесія 1: Основні напрямки в боротьбі з МРТБ у світі та Україні, співпраця партнерів
Сесія 2: Оновлення Національної нормативної бази у хворих на туберкульоз, основні
зміни відповідно до міжнародних рекомендацій, інформація для спеціалістів
Сесія 3 – Основні досягнення та проблемні питання щодо покращання ситуації з
ХРТБ в Україні
30 березня 2018 року
Малі сесійні засідання
Сесія 4: Сучасні методи діагностики хворих на мультирезистентний туберкульоз:
результати та перспективи (Зал А + С)
Сесія 5: Клінічні аспекти лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз:
результати та перспективи (Конференц-зал)
Сесія 6: Сучасні методи хірургічного лікування хворих на мультирезистентний
туберкульоз: результати та перспективи (Зал В + D)

Програма науково-практичної конференції на тему
“Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на
стаціонарному та амбулаторному етапах”
День 1, 29 березня 2018 року
Пленарне засідання: Президент-хол
Час виступу

Назва доповіді

9:00-09:30

Реєстрація учасників, кава-пауза

09:30 – 10:00

Відкриття конференції
Фещенко Юрій Іванович – Директор ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії
медичних наук України»,
Курпіта Володимир Іванович – генеральний директор ДУ «Центр
громадського здоров’я України»,
Вітек Ерика - головний радник по туберкульозу, Агенство США з
міжнародного розвитку (USAID)
Гамазіна Катерина Олегівна – голова представництва PATH в Україні

Сесія 1: Основні напрямки в боротьбі з МРТБ у світі та Україні, співпраця
партнерів
Модератор - Фещенко Юрій Іванович, директор ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук
України»

10:00 – 10:15

Фещенко Юрій Іванович – Директор ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії
медичних наук України»
Позитивні результати для України у разі співпраці партнерів: наукових
установ та практичних закладів охорони здоров’я, міжнародних
партнерів, громадських організацій, подальші перспективи

10:15 – 10:30

Курпіта Володимир Іванович – генеральний директор ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»
Роль та місце фтизіатричної служби в реалізації медичної реформи в
Україні

10:30 – 10:45

Гамазіна Катерина Олегівна – голова представництва PATH в Україні
Основні досягнення проекту «Challenge TB» щодо підтримки
впровадження контролю за МЛУ ТБ в інституті та пілотних регіонах

10:45 – 11:00

Свиридов Руслан – Врачи Без Границ, миссия в Украине, Заместитель
Mедицинского Kоординатора
Опыт MSF: проект по лечению ХР ТБ в пенитенциарных учреждениях
Донецкой и Днепропетровской областей.

11:00 -11:30

Обговорення та дискусія
15 хвилин

Сесія 2: Оновлення Національної нормативної бази у хворих на туберкульоз, основні
зміни відповідно до міжнародних рекомендацій, інформація для спеціалістів
Модератор – Терлеєва Яна Сергіївна, завідувач Центру контролю за соціально
небезпечними хворобами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

11:30 – 11:45

Литвиненко Наталія Анатоліївна – в.о. зав. відділу ХРТБ НІФП
НАМНУ
Основні зміни в Настанові та УКПМД «Туберкульоз» за розділом
«Лікування»

11:45 – 12:00

Калабуха Ігор Анатолійович – д.мед.н., професор, завідувач відділення
торакальної хірургії НІФП НАМНУ
Основні зміни в Настанові та УКПМД «Туберкульоз» за розділом
«Хіругічне лікування»

12:00 – 12:15

Барбова Анна Іванівна – керівник ЦРЛ МОЗ України, с.н.с. лабораторії
мікробіології НІФП НАМНУ
Нові підходи до здійснення мікробіологічної діагностики туберкульозу з
урахуванням швидких молекулярно-генетичних тестів відповідно до
рекомендацій ВООЗ

12:15 - 12:30

Павлова Ольга Вікторівна – менеджер проектів, РАТН
Основні зміни в Настанові та УКПМД «Туберкульоз» за розділами
«Діагностика, реєстрація та профілактика»

12:30 – 12:45

Долинська Марія Габрієлівна – доцент кафедри фтизіатрії та
пульмонології Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця
Принцип оновлення Національної нормативної бази на основі засад
доказової медицини

12:45 – 13:00

Обговорення та дискусія
15 хвилин

13:00 – 14:00

Обід

Сесія 3 – Основні питання щодо покращання ситуації з ХРТБ в Україні
Модератор – Литвиненко Наталія Анатоліївна, в.о. зав. відділу ХРТБ ДУ НІФП
НАМНУ

14:00-14:15

14:15-14:30

Терлеева Яна Сергіївна – завідувач Центру контролю за соціально
небезпечними хворобами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України»
Результати лікування хворих на МРТБ в Україні: досягнення та
виклики. Нові плани та перспективи для України щодо впровадження
коротких режимів та нових протитуберкульозних препаратів
Литвиненко Наталія Анатоліївна – в.о. зав. відділу ХРТБ ДУ НІФП
НАМНУ
Ефективне лікування МРТБ в Україні: попередні результати
впровадження коротких та індивідуалізованих режимів хіміотерапії із
включенням бедаквіліну у хворих на МРТБ

14:30–14:45

Іваненко Тамара Володимирівна – менеджер проектів, РАТН
Організація виявлення, обстеження, спостереження та лікування осіб які
мали контакт з хворим на туберкульоз в рамках реалізації Проекту
«Challenge TB»

14:45-15:00

Линник Микола Іванович – д.м.н., НІФП НАМНУ
Ефективна діагностика МРТБ: місце та роль КТ у порівнянні з іншими
методами рентгенологічної діагностики

15:00 - 15:15

Гранкіна Наталія Вячеславівна – перший заступник директора КЗ
"Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне
об’єднання" ДОР", регіональний експерт ДОЗ ОДА за напрямком
"Фтизіатрія"
Запорука ефективності лікування на амбулаторному етапі: досвід
впровадження соціального супроводу у хворих на МРТБ

15.15-15.30

Зайков Сергій Вікторович, Литвинюк Ольга Павлівна – професор
кафедри фтизіатрії і пульмонології НМАПО ім. П.Л. Шупика
Туберкульоз у медичних працівників України, як один із показників
впровадження заходів інфекційного контролю в Україні

15:30 – 15:45

Александрін Андрій - голова ГО "Інфекційний контроль в Україні"
Повноцінне впровадження заходів інфекційного контролю - одна із умов
покращання ситуації з ХРТБ

15:45 – 16:00

Клименко Ольга - керівник напрямку мобілізації ТБ БО «Світло надії»
Роль пацієнтських організацій у протидії захворювання на туберкульоз

16:00-16:10

Обговорення та дискусія
15 хвилин

16:10-16:30

Кава-пауза

Програма науково-практичної конференції на тему
“Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на
стаціонарному та амбулаторному етапах”
День 2, 30 березня 2018 року
Малі сесійні засідання
Час виступу

Назва доповіді

9:30-10:00

Реєстрація учасників, кава-пауза

Мале сесійне засідання, зал А + С:
Сесія 4 - Сучасні методи діагностики хворих на мультирезистентний туберкульоз:
результати та перспективи
Модератор - Барбова Анна Іванівна, керівник ЦРЛ МОЗ України, с.н.с. лабораторії
мікробіології НІФП НАМНУ
10:00 – 10:10

Відкриття засідання. Привітальне слово.

10:10 – 10:30

Барбова Анна Іванівна - керівник ЦРЛ МОЗ України, с.н.с. лабораторії
мікробіології НІФП НАМНУ
Стратегічні напрями розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в
Україні. Презентація методичного посібника.

10:30 – 10:50

Кампос-Родрігес Наталія - лабораторний спеціаліст ЦГЗ МОЗ
України
Діяльність лабораторної служби з діагностики туберкульозу. Виконання
основних діагностичних індикаторів

10:50 – 11:10

Барбова Анна Іванівна - керівник ЦРЛ МОЗ України, с.н.с. лабораторії
мікробіології НІФП НАМНУ
Контроль якості бактеріологічних досліджень на туберкульоз, як
індикатор ефективної діагностики. Результати останнього раунду
зовнішньої оцінки якості в лабораторіях 3-го рівня
протитуберкульозних закладів МОЗ та Міністерства юстиції України

11:10 – 11:30

Обговорення та дискусія
20 хвилин

11:30 - 11:50

Барбова Анна Іванівна - керівник ЦРЛ МОЗ України, с.н.с. лабораторії
мікробіології НІФП НАМНУ
Новий алгоритм лабораторної діагностики за рекомендаціями ВООЗ:
можливості впровадження в Україні

11:50 – 12:10

Жеребко Ніна – менеджер проектів, РАТН
Застосування лінійного зонд-аналізу для діагностики туберкульозу та
визначення чутливості до протитуберкульозних препаратів

12:10 – 12:30

В. Скрипов - сервіс-консультант компанії «Cepheid» в Україні
Прикладні аспекти використання нового тесту Xpert MTB/Rif Ultra

12:30 – 13:00

Обговорення та дискусія
20 хвилин

13:00 – 14:00

14:00 – 14:20

Обід
Іщенко О. - зав. лабораторії 3-го рівня Кіровоградського ОПТД
Реорганізація лабораторної протитуберкульозної мережі в
Кіровоградській області

14:20 – 14:40

А. Циганова А. - зав. КДЛ МОТД
Досвід застосування молекулярно-генетичних методів в комплексних
діагностичних дослідженнях на туберкульоз в Миколаївській області

14:40 – 15:00

Новохатська М. - зав. бактеріологічної лабораторії ХОПТД № 1»
Досвід застосування молекулярно-генетичних методів в комплексних
діагностичних дослідженнях на туберкульоз в Харківській області

15:00 – 15:20

Фесюк П. - зав. бактеріологічної лабораторії ЛРФПКДЦ
Досвід впровадження нових методик лабораторної діагностики
туберкульозу в Львівській області

15:20 – 15:40

Духлій Т. - зав. КДЛ Київського ОПТД
Організація скринінгових лабораторних досліджень на туберкульоз в
Київської області з метою реалізації проекту лікування хворих новим
препаратом Бедаквілін

15:40 – 16:00

Обговорення та дискусія, прийняття резолюції
20 хвилин

16:00-16:30

Кава-пауза

Програма науково-практичної конференції на тему
“Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на
стаціонарному та амбулаторному етапах”
День 2, 30 березня 2018 року
Малі сесійні засідання
Час виступу

Назва доповіді

9:30-10:00

Реєстрація учасників, кава-пауза

Мале сесійне засідання, Конференц-зал
Сесія 5 - Клінічні аспекти лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз:
результати та перспективи
Модератор - Литвиненко Наталія Анатоліївна, в.о. зав. відділу ХРТБ ДУ НІФП НАМНУ
10:00 – 10:10

10:10 – 10:30

Відкриття засідання. Привітальне слово.
Литвиненко Наталія Анатоліївна – в.о. зав. відділу ХРТБ ДУ НІФП
НАМНУ
Особливості клінічного впровадження бедаквіліну в Україні на базі
інституту в рамках проекту «Виклик туберкульозу»: критерії включення та
алгоритм лікування, особливості формування режиму хіміотерапії, перші
результати

10:30 - 10:50

Мельник Василь Павлович – завідувач кафедри інфекційних захворювань,
фтизіатрії і пульмонології Приватного вищого навчального закладу
«Київський медичний університет Української асоціації народної
медицини»
Стан проблеми щодо мультирезистентного туберкульозу в Україні

10:50 – 11:10

Павлова Ольга Вікторівна – менеджер проектів, РАТН
Попередній досвід пілотного впровадження нових режимів лікування та
протитуберкульозних препаратів (бедаквіліну) в рамках проекту «Виклик
туберкульозу»: основні проблеми та шляхи їх подолання

11:10 – 11:30

11:30 – 11:50

Лига Кукша – Заведующая отделением МЛУТБ, руководитель Центра ВООЗ по обучению и исследованию МЛУ-ТБ,
Центр туберкулеза и легочных заболеваний, Рижская Восточная
клиническая университетская больница
Совместное применение бедаквилина и деламанида у больных с
МЛУ/ШЛУ, продление приема новых препаратов больше 6-ти месяцев:
показания, результаты по опыту Латвии
Гунта Дравнице - Консультант МЛУ-ТБ, Нидерландский Фонд по борьбе
с ТБ (KNCV)
Предварительные результаты использования новых лекарств и
краткосрочного режима для лечения ЛУ-ТБ

11:50 – 12:10

Хачатур Малакян - Врачи Без Границ, миссия в Украине, Медицинский
Координатор
Расширенное применение бедаквилина и деламанида для лечения ХР ТБ.
Предварительные результаты исследования безопасности и
эффективности сочетанного применения в Армении, Индии и Южной
Африке

12:10 – 12:30

Эрика Витек – главный советник по вопросам туберкулёза, Агенство
США по международному развитию (USAID)
Деятельность USAID в Украине: основные направления, первые
результаты и перспективы дальнейшего сотрудничества

12:30 – 13:00

Обговорення та дискусія
20 хвилин

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 14:15

Дригус Сергій – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації людей, які
перехворіли на туберкульоз "Сильніші за ТБ"
Подолання стигми щодо лікування із включенням нових препаратів:
"досліди над людьми" чи "нова надія"

14:15 – 14:30

Погребна Марина Віталіївна – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ
Результати та особливості застосування відео-ДОТ для хворих на МРТБ

14:30 – 14:45

Сенько Юлія Олександрівна – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ
Результати та особливості надання психологічної підтримки для хворих на
МРТБ

14:45 – 15:00

Варицька Ганна Олександрівна, Чоботар Оксана Петрівна – заочні
аспіранти відділу ХРТБ НІФП НАМНУ
Алгоритм впровадження скорочених режимів на основі лінезоліду в
Україні: особливості включення, причини виключення, клінічні приклади

15:00 – 15:15

Бутов Дмитро Олександрович – професор кафедри фтизіатрії і
пульмонології, Харківський Національний медичний університет
Асоціація між генами протизапальних цитокінів та хворими на
мультирезистентний туберкульоз легень

15:15 – 15:30

Тодоріко Лілія Дмитрівна, Гуменюк М.І., Кужко М.М., Шевченко О.С.,
Сем’янів І.О., Єременчук І.В. – завідувач кафедри фтизіатрії та
пульмонології ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет"
Питома вага важких випадків хіміорезистентного туберкульозу у
загальній структурі захворюваності та обґрунтування шляхів впливу на їх
зменшення

15:30 – 16:00

Обговорення та дискусія, прийняття резолюції
30 хвилин

16:00-16:30

Кава-пауза

Програма науково-практичної конференції на тему
“Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на
стаціонарному та амбулаторному етапах”
День 2, 30 березня 2018 року
Малі сесійні засідання
Час виступу

Назва доповіді

9:30-10:00

Реєстрація учасників, кава-пауза

Мале сесійне засідання, Зал В + D
Сесія 6 - Сучасні методи хірургічного лікування хворих на мультирезистентний
туберкульоз: результати та перспективи ()
Модератор – Калабуха Ігор Анатолійович, зав. відділом торакальної хірургії НІФП НАМНУ
10:00 – 10:10

Відкриття засідання. Привітальне слово.

10:10 – 10:30

Опанасенко М.С. - д.м.н., проф., НІФП НАМНУ
Хірургічний етап лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз
легень

10:30 – 10:50

Калабуха І.А. - д.м.н., проф., НІФП НАМНУ
Хірургічне лікування хворих на обмежений туберкульоз легень як засіб
попередження хіміорезистентних рецидивів захворювання

10:50 – 11:10

Савенков Ю.Ф., д.м.н., ОККЛПО «Фтизіатрія»
Результати хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний
туберкульоз легень

11:10 – 11:30

Дужий І.Д. - д.м.н., проф., СДУ
Особливості хірургічного лікування хворих на мультирезистентний
туберкульоз легень

11:30 - 11:50

Корпусенко І.В. - д.м.н., проф., ДМА
Хірургічна тактика з використанням малоінвазивних втручань при лікуванні
деструктивного туберкульозу легень двобічної локалізації

11:50 – 12:10

Терешкович О.В. - к.м.н., НІФП НАМНУ
Методи профілактики залишкових плевральних порожнин при хірургічному
лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень

12:10 – 12:30

Хмель О. В. - к.м.н., НІФП НАМН
Основні аспекти хірургічного лікування хіміорезистентного туберкульозу

12:30 – 13:00

Обговорення та дискусія
20 хвилин

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 14:20

Опанасенко М.С. , д.м.н., проф., Кшановський О.Е., к.м.н. - НІФП НАМНУ
Відеоасистовані оперативні втручання при хірургічному лікуванні
туберкульозу легень

14:20 – 14:40

Бакулін П.Є. - к.м.н., ОККЛПО «Фтизіатрія»
Повторні операції у фтизіопульмонології

14:40 – 15:00

Конік Б.М. - к.м.н., НІФП НАМНУ
Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень з супутнім
аспергільозним враженням

15:00 – 15:20

Іващенко В.Є. - к.м.н., НІФП НАМНУ
Хірургічні аспекти застосування клапанної бронхоблокації при лікуванні
хворих на хіміорезистентний туберкульоз

15:20 – 15:40

Шалагай С.М. НІФП НАМН –
Оптимізація застосування парієтальної плевректомії з декортикацією легені
при запальних процесах в плеврі

15:40 – 16:00

Обговорення та дискусія, прийняття резолюції
20 хвилин

16:00-16:30

Кава-пауза

