
 
 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

наказом НІФП 
від 23 вересня 2010 р. № 67 

 
 
 

Програма 

науково-практичної конференції на тему “ Актуальні проблеми профілактики, 

діагностики і лікування туберкульозу. До 100 річчя з дня народження професора 

Олександра Самійловича Мамолата” (11 листопада 2010 року, м. Київ) 

 

 

Місце і дата проведення: 

м. Київ, вул. М. Амосова, 10, приміщення великої аудиторії центрального 

корпусу ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. 

Яновського Національної академії медичних наук України” (далі – НІФП) 

11 листопада 2010 року (9:00–17:00). 

 

Регламент роботи на 11 листопада 2010 р.: 
 

Найменування заходів Тривалість 

Реєстрація учасників Конференції 9:00–9:55 год. 

Початок Конференції 10:00 год. 

Доповіді учасників Конференції 15 хв. 

Тривалість на відповіді доповідачів на усні чи 

письмові запитання учасників Конференції 

5 хв. 

Виступ з обговорення доповідей і проекту 

резолюції Конференції 

5 хв. 

Перерва 12:00–12:40 год. 

Кінець роботи 17:00 год. 
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Програма науково-практичної конференції на тему “Актуальні проблеми 
профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. До 100 річчя з дня 
народження професора Олександра Самійловича Мамолата” (11 листопада 

2010 року, м. Київ) 
 

№№ Назва доповіді Час виступу 
   

Фещенко Юрій Іванович – Головний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності “Пульмонологія і фтизіатрія”  

 

 Відкриття конференції, вшанування пам’яті 
О.С.Мамолата хвилиною мовчання 

10:00–10:10 

   

 Вітальні слова запрошених гостей 10:10–10:20 
   

1. Фещенко Юрій Іванович – акад. НАМН України, доктор 
медичних наук, професор, Головний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності “Пульмонологія і фтизіатрія”, директор НІФП 

 

 Життя і діяльність професора О.С.Мамолата 10:20–10:50 
   

2. Бялик Йосип Борисович, доктор медичних наук, професор, 
головний науковий співробітник НІФП 

 

 Спогади про професора О.С.Мамолата 10:50–11:00 
   

3. Клименко Мирослава Терентіївна, кандидат медичних наук, 
лікар-бактеріолог НІФП 

 

 Спогади про професора О.С.Мамолата 11:00–11:10 
   

4. Костроміна Вікторія Павлівна, доктор медичних наук, 
професор, зав. відділенням дитячої пульмонології та алергології 
НІФП 

 

 Спогади про професора О.С.Мамолата 11:10–11:20 
   

5. Чернушенко Катерина Федорівна, чл.-кор. НАМН України, 
доктор медичних наук, професор відділення імунології НІФП 

 

 Актуальні проблеми фтизіоімунології 11:20–11:35 
 відповіді на запитання 11:35–11:40 
   

6. Черенько Світлана Олександрівна, доктор медичних наук, 
професор, Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, зав. 
відділенням фтизіатрії НІФП 

 

 Сучасні аспекти лікування мультирезистентного 
туберкульозу 

11:40–11:55 

 відповіді на запитання 11:55–12:00 
   

Перерва на чай, каву 12:00–12:40 
   

7. Юхимець Володимир Олексійович, доктор медичних наук, 
старший науковий співробітник, Вчений секретар  НІФП 
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№№ Назва доповіді Час виступу 
 Адаптація Концепції електронної лікарні до 

протитуберкульозних закладів 
12:40–12:55 

 відповіді на запитання 12:55–13:00 
   

8. Ніколаєва Ольга Дмитрівна, кандидат медичних наук, 
доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології КМАПО 

 

 Ведення випадків ко-інфекції туберкульоз / ВІЛ/СНІД 13:00–13:15 
 відповіді на запитання 13:15–13:20 
   

9. Валецький Юрій Миколайович, доктор медичних наук, 
доцент Волинської філії кафедри сімейної медицини 
факультету післядипломної освіти Львівського національного 
медичного університету ім. Д. Галицького, зав. терапевтичним 
відділенням Волинського обласного протитуберкульозного 
диспансеру 

 

 Частота і особливості перебігу бронхіальної астми у 
хворих на туберкульоз легень 

13:20–13:35 

 відповіді на запитання 13:35–13:40 
   

10. Петренко Василь Іванович, доктор медичних наук, 
професор, зав. кафедрою фтизіатрії НДМУ, Андреєва Олена 
Германівна, кандидат медичних наук доцент зазначеної 
кафедри 

 

 Доклінічні порушення глікемії у хворих на 
туберкульоз легень 

13:40–13:55 

 відповіді на запитання 13:55–14:00 
   

11. Шпак Оксана Іванівна, кандидат медичних наук, 
заслужений лікар України, зав. відділенням ендоскопії НІФП 

 

 Роль бронхоскопії в діагностиці та лікуванні 
туберкульозу легень і бронхів 

14:00–14:15 

 відповіді на запитання 14:15–14:20 
   

12. Панасюк Олексій Варфоломійович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та 
пульмонології ВПНЗ “Київський медичний університет УАНМ”,  
Панасюк Віктор Олексійович, кандидат медичних наук, 
доцент тієї ж кафедри та університету 

 

 Діагностика та лікування туберкульозу мозкових 
оболонок 

14:20–14:35 

 відповіді на запитання 14:35–14:40 
   

13. Тарасенко Олена Ростиславівна, кандидат медичних наук, 
В.о. директора Всеукраїнського центру контролю за 
туберкульозом, Мотрич Інна Василівна, кандидат медичних 
наук, зав. відділом моніторингу зазначеного Центру 

 

 Діяльність Всеукраїнського центру контролю за 
туберкульозом МОЗ України у контролі за 

14:40–14:55 
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№№ Назва доповіді Час виступу 
туберкульозом в Україні: труднощі та проблеми 

 відповіді на запитання 14:55–15:00 
   

14. Опанасенко Микола Степанович,  доктор медичних наук, 
зав.відділенням торакальної хірургії та інвазивних методів 
діагностики 

 

 Місце торакопластики у хірургічному лікуванні 
хворих на туберкульоз легень  

15:00–15:15 

 відповіді на запитання 15:15–15:20 
   

15. Ознайомлення робочої групи з проектом резолюції 15:20–15:30 
   

16. Дискусія і прийняття резолюції 15:30–17:00 
 5 хвилин на 1 виступ 
 


