
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 
України» спільно з партнерами проводять щорічну Національну науково-практичну 
конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання ведення хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз міжнародний і національний досвід". Конференція буде 
проходити 13-16.09.2021 р., на науково-освітній платформі National TB Hub 

(https://nationaltbhub.com.ua/). Конференцію внесено до реєстру МОЗ щодо наукових 

конференцій, з'їздів і симпозіумів.  
Спікери конференції: управлінці та експерти міжнародного та національного рівня 

з питань туберкульозу у дорослих та дітей, ВІЛ/СНІДу, коронавірусної хвороби та інших 
інфекційних та неінфекційних захворювань легень; клініцисти; фахівці лабораторної 
служби; представники асоціацій і благодійних організацій та партнерські міжнародні 
організації. 

Аудиторія конференції: конференція розрахована на широке коло слухачів: 
фтизіатри; пульмонологи; інфекціоністи; лікарі загальної практики; педіатри; торакальні 
хірурги; соціальні працівники; представники міжнародних фондів та благодійних 
організацій, що працюють в сфері туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, коронавірусної хвороби. 

Трансляція конференції передбачається в першу чергу для країн з високим тягарем 
туберкульозу та ТБ/ВІЛ. Мова конференції: українська та англійська (синхронний переклад 
презентацій). 

Актуальні питання конференції: 

 сучасні міжнародні рекомендації ВООЗ по впровадженню нових методів виявлення, 
діагностики та лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛС-ТБ); 

 операційні дослідження щодо ефективності різних модифікованих коротких режимів 
лікування (мКРЛ) для пацієнтів на туберкульоз з різним профілем резистентності 
МБТ, досвід і перспективи використання в Україні режимів BPaL, мКРЛ, 
рекомендованих ВООЗ та інші); 

 ведення хворих на ЛС-ТБ в особливих ситуаціях (ЛС-ТБ у дітей, побічні реакції на 
протитуберкульозні препарати, ко-інфекція туберкульоз і ВІЛ, важкі генералізовані 
туберкульозні процеси, мікобактеріози, аспергільоз); 

 особливості індивідуалізованих режимів лікування (ІРЛ); 

 кращі практики людина-орієнтованого підходу і адресного соціального супроводу 
хворих на мультирезистентний та рифампіцин-резистентний туберкульоз - запорука 
ефективного лікування; 

 коронавірусна хвороба і туберкульоз: особливості в умовах епідемії. 
Формат конференції: передбачає проведення 8-ми 2-годинних основних сесій (ОС) 

– кожен день по 2 послідовних ОС (з 10.00 до 14.00) та 8-ми 2-годинних майстер-класів (МК) 
– кожен день по 2 паралельних МК (з 14.00 до 16.00).  

У разі відвідування ОС кожен учасник отримає сертифікат конференції (20 балів 
БПР), у разі відвідування МК - сертифікат за кожен МК окремо (10 балів БПР). 

Реєстрація. Онлайн реєстрація на конференцію (з окремою реєстрацією на 
майстер-класи) доступна до 10 вересня за адресою: 
https://nationaltbhub.com.ua/registration/13092021-16092021. 

Після успішної реєстрації Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням 
реєстрації. За тиждень до конференції Ви отримаєте запрошення Zoom щодо приєднання 
до конференції 

Програму конференції можна отримати безпосередньо на платформі National TB 

Hub (https://nationaltbhub.com.ua/) у розділі «Актуальні події». 

Коротку інформацію щодо конференції дивиться тут: 
https://www.facebook.com/National-TB-Hub-2021-179910704132292/?ref=pages_you_manage 

У разі виникнення питань, звертатися до оргкомітету конференції за електронною 
адресою: asociaciafph@gmail.com 

 
 
З повагою, 
Оргкомітет конференції 
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