
Інформуємо, що ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 
НАМН України» сумісно з партнерами проводять щорічну Національну науково-практичну 
конференцію з міжнародною участю “Актуальні питання ведення хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз міжнародний та національний досвід”. 
Запрошуємо Вас до участі у даній конференції. 
Конференція буде проводитись 19-20 березня 2020 року за адресою: м. Київ,вул. А. 
Малишка, 1 (готель Братислава). Початок конференції о 9.30, реєстрація учасників з 
8.30 до 9.30. Конференція буде включать 10 сесій: 1 день з 9:30 до 17:00 та 2 день  з 10:00 
до 13:00 та тренінги з оволодіння практичними навичками 2 день з 14:00 до 17:00.  
Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому журналі «Інфузія і хіміотерапія», 
який індексується наукометричними ресурсами Crossref, Google Scholar, World Cat. 
Пропонуємо Вам надати тези за темою конференції до 28.02.2020 року. Правила 
оформлення тез у додатку 1. контактна особа: Сенько Юлія Олександрівна, звертатись за 
телефоном (044)-275-41-33; (067)-250-57-63; e-mail: phthysio@ifp.kiev.ua). 
Конференція внесена до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться у 2020 р.», що є підставою для відрядження.  
Програма конференції буде включати наступні сесії: 
1. Україна на шляху впровадження нових протитуберкульозних препаратів; 
2. Сучасні міжнародні рекомендації щодо впровадження нових препаратів, вимоги до їх 
правильного програмного застосування; 
3. Обов’язкові заходи до початку лікування, як запорука його ефективності: раннє 
виявлення, рання діагностика та психологічна підготовка хворих після встановлення 
діагнозу; 
4. Перший досвід рутинного впровадження нових міжнародних рекомендацій щодо 
ведення випадку МРТБ в Україні; 
5. Ведення випадків МРТБ, що лікуються за останніми міжнародними рекомендаціями: 
особливості формування індивідуалізованих режимів та ефективність лікування; 
6. Найкращі практики людино-орієнтованого підходу та адресного соціального супроводу 
хворих на МРТБ/РРТБ – як запорука ефективного лікування; 
7. Ведення хворих на МРТБ в особливих ситуаціях: МРТБ у дітей, побічні реакції на ПТП 
у сучасних схемах лікування; 
8.  Ведення хворих на МРТБ в особливих ситуаціях: ТБ/ВІЛ, поширені, генералізовані 
туберкульозні процеси; 
9. Лабораторна діагностика туберкульозу; 
10. Операційні дослідження нових скорочених режимів для МРТБ/РРТБ, досвід та 
перспективи використання в Україні; 
Тренінги з оволодіння практичними навичками на 2 день з 14:00 до 17:00: 
1. Психологічна підтримка, направлена на медичних працівників та людей, що лікуються 
від туберкульозу; 
2. Хірургічне лікування хворих на МРТБ/РРТБ; 
3. Сучасні особливості раннього виявлення туберкульозу, особливості ведення пацієнтів 
із латентною туберкульозною інфекцією. 
Зареєструватись на конференцію можна за посиланням: 
https://forms.gle/ZZLxwZ7JFZqQRCma6 до 5 березня 2020р. Кількість учасників на 
тренінги з оволодіння практичними навичками обмежена. 
Додаткова інформація: 
Згідно критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку лікарів (за 
наказом МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р. за участь у науково-практичній 
конференції, тривалістю 2 дні нараховується 10 балів; за навчання на тренінгах з 
оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, з'їздів, конгресів одноденний захід – 15 балів. 
 
 
З повагою, 
Директор інституту                                      Ю. І. ФЕЩЕНКО 
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ДОДАТОК 1 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
До журналу «Інфузія & Хіміотерапія» подаються роботи, які не друкувалися раніше 

і не перебувають на розгляді щодо публікації в інших видавничих структурах. 
Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів 
покладається на авторів. У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою право 
змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені без дотримання вимог редакції, не 
реєструються. Відмова від публікації може не супроводжуватися поясненням її причин і не 
вважатиметься негативним висновком стосовно наукової та практичної цінності роботи. 
Подані до редакції роботи не повертаються. Після публікації всі авторські права належать 
редакції. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ РОБОТИ: 
1. УДК; 
2. повна назва; 
3. прізвище (-а) та ініціали автора (-ів); 
4. повна назва організації (-й), де працює (-ють) автор (-и). 
5. текст роботи;  
6. адреса для листування (поштова та/або електронна); 
7. ORCID iD авторів; 

ТЕКСТ ТЕЗ Тези надсилаються електронною поштою на адресу 
phthysio@ifp.kiev.ua.  
 Повні імена авторів, академічні звання та професійні посади, повні адреси повинні 
бути представлені на окремій сторінці. Необхідно також зазначити адресу, телефон, факс 
та e-mail автора, який отримуватиме кореспонденцію. 

Рукопис може бути написаний українською або англійською мовою. Усі фізичні 
величини та одиниці слід наводити за SI, терміни – згідно з анатомічною та гістологічною 
номенклатурами, назви хвороб – за діючою Міжнародною класифікацією хвороб. 
 Параметри форматування: 

- шрифт Times New Roman 12 , міжрядковий інтервал 2 з відступом від лівого 
краю не менше 3 см. 

- назва файлу має містити прізвище автора (наприклад: Ivanov.doc). 
-  обсяг тез до 3000 знаків з пробілами.   
- стиль написання вільний. 
ІЛЮСТРАЦІЇ подаються у двох примірниках у формі, доступній для репродукції. 

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами на звороті в порядку їх розміщення в тексті: 
Рис. 1, Рис. 2 тощо. Лінії повинні наводитися чорним. Написання букв має бути чітким, 
адекватного розміру для зручності читання після зменшення зображення. На зворотному 
боці всіх ілюстрацій повинні бути наведені прізвище (-ща) автора (-ів), назва роботи, 
позначки «верх», «низ» м’яким простим олівцем. 

ТАБЛИЦІ цифрових даних друкуються через два інтервали на окремих сторінках, 
вони повинні мати заголовки і бути пронумеровані арабськими цифрами (Табл. 1, Табл. 2 і 
т. ін.). 
ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ  ДО 28.02.2020 РОКУ. 

Офіційна адреса оргкомітету: 
03038,  м. Київ, вул. М. Амосова, 10  
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України». 
Контакти:  

Сенько Юлія Олександрівна  
+38 067 250 57 63 phthysio@ifp.kiev.ua. 
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