
Шановні колеги! 
 

Повідомляємо, що ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 
Яновського НАМНУ» проводить міжнародну Науково-практичну конференцію, 
присвячену 100-річчю інституту «Актуальні питання ведення хворих на 
лікарсько-стійкий туберкульоз, впровадження інновацій у практику». 
  
Конференція відбудеться 13-15 грудня 2022 р. в режимі он-лайн на науково-
освітній платформі Національного тренінгового центру (nationaltbhub.com.ua). 
  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. 
  
Програма конференції та інформація щодо спікерів будуть розміщені на 
сайті Національного тренінгового центру (https://nationaltbhub.com.ua/) у розділі 
"Актуальні події" найближчим часом 
(https://nationaltbhub.com.ua/uploads/disk/Kartka_zahodu_konferenciyi_docx.pdf). 
  
Основна інформація про конференцію: 
  
Модераторами та спікерами конференції запрошені провідні 
міжнародні/національні спеціалісти клінічної практики та дослідники у сферах 
фтизіатрії, пульмонології, торакальної хірургії, психологи; експерти з охорони 
здоров'я; спеціалісти лабораторної служби, представники асоціацій та благодійних 
організацій та партнерських міжнародних організацій. 
  
Конференція розрахована на широке коло слухачів: фтизіатри; пульмонологи; 
інфекціоністи; лікарі загальної практики; соціальні працівники; представники 
міжнародних фондів та благодійних організацій, які працюють у сфері боротьби з 
туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та коронавірусною хворобою. 
  
Мова конференції: українська та англійська. 
  
Актуальні питання, які будуть покладені в основу сесій конференції: 

•              Стратегічні цілі боротьби з туберкульозом на найближчу та 
віддалену перспективи 
•              Особливості організації протитуберкульозної допомоги в умовах 
несприятливих викликів; 
•              Сучасні міжнародні рекомендації щодо впровадження нових 
коротких схем лікування, зокрема, схем BPaL/BPaLM та різних схем 
мКРЛ;   Мікробіологічна діагностика туберкульозу: від інновацій до практики 
•              Найкращі клінічні практики в діагностиці та лікуванні пацієнтів із 
МЛС/пре-ШЛС із застосуванням різних типів коротких схем; 
•              Сучасні міжнародні рекомендації та найкращі клінічні практики 
щодо лікування мікобактеріозу, саркоїдозу, аспергільозу, COVID-19 та інших 
дисемінованих процесів у легенях у поєднанні з туберкульозом та окремо, 
диференціальна діагностика; 
•              Сучасні міжнародні рекомендації та передовий клінічний досвід 
щодо інвазивних методів диференційної діагностики туберкульозу; 
•              Сучасні міжнародні рекомендації та передовий клінічний досвід 
хірургічного лікування туберкульозу; 
•              Основи соціально-психологічної підтримки та консультування в 
умовах несприятливих викликів. 

https://nationaltbhub.com.ua/
https://nationaltbhub.com.ua/uploads/disk/Kartka_zahodu_konferenciyi_docx.pdf


Кожна сесія включатиме 4-5 доповідей (15 хв.) та дискусію. 
        
Зареєструватися на конференцію можна до 12.12.2022р. за 

посиланням: https://nationaltbhub.com.ua/registration/Naukovopraktichna_konferentsy
a_131213122022/ 
  
Ви також можете відвідати 3 практичні майстер-класи, реєстрація доступна за 
окремими посиланнями: 
  
МК-1: «Найкращі клінічні практики використання інноваційного короткострокового 
лікування для хворих на ЛС-
ТБ», https://nationaltbhub.com.ua/registration/Mayster_klas_13122022/ 
  
МК-2: "Найкращі клінічні практики щодо ведення туберкульозу та одночасно - 
інших захворювань легень" 
https://nationaltbhub.com.ua/registration/Maister_klas_14122022/ 
  
МК-3: "Найкращі клінічні практики хірургічного лікування захворювань органів 
грудної клітки та верифікації діагнозу у складних випадках" 
https://nationaltbhub.com.ua/registration/Maister_klas_15122022/ 
   
Сертифікат конференції - 10 балів БПР. Кожен МК - по 10 балів БПР.  

  
З повагою, 

Оргкомітет конференції 
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