
 
Програма 

науково-практичної конференції на тему  

“Актуальні питання діагностики та лікування 

мультирезистентного туберкульозу”  

(12 травня 2011 року, м. Київ) 

 
 

Місце і дата проведення: 

«Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, Київ, 01023, Україна. 

12 травня 2011 року (9:30–17:30). 

 

Регламент роботи на 12 травня 2011 р. 

Найменування заходів Тривалість 

Реєстрація учасників Конференції 9:30–10:00  
Початок Конференції 10:00  
Доповіді учасників Конференції 20-10 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 13:00–14:00  
Кінець роботи 17:30  
 



Програма науково-практичної конференції  
на тему “Актуальні питання діагностики та лікування 

мультирезистентного туберкульозу” 
(12 травня 2011 року, м. Київ) 

 
Час виступу Назва доповіді 

1 2 
9:30-10:00 Реєстрація учасників, перерва на чай, каву 

10:00–10:30 
 

 
Відкриття конференції, привітання учасників 

Вступне слово 
Фещенко Ю. І. – Директор ДУ “Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України” 
(15 хв). 

Привітання учасників  
Федько О. А. – Голова Державної служби України з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань (5 хв) 
Поканевич І. В. - керівник Бюро ВООЗ в Україні (5 хв) 

Гамазіна К. О. - голова  Представництва 
організації РАТН в Україні (5 хв) 

 

10:30–10:50 

Ефективність лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз 

Черенько Світлана Олександрівна – перший заступник Голови 
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб, доктор 
медичних наук, професор, провідний науковий співробітник НІФП 

 
10:50–10:55 Обговорення 

10:55–11:15 

Новітні досягнення в лабораторній діагностиці 
мультирезистентного туберкульозу 

Іваненко Тамара Володимирівна -  спеціаліст програми 
організації  «Програма оптимальних технологій в охороні 

здоров'я» 

11:15–11:20 Обговорення 

11:20–11:40 

Основні принципи бактеріологічної діагностики 
мультирезистентного та туберкульоз із розширеною 

резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів в 
Україні 

Барбова Анна Іванівна – кандидат медичних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії мікробіології НІФП 

11:40–11:45 Обговорення 



Продовження таблиці 
1 2 

11:45–12:05 

Сучасні можливості оптимізації і підвищення ефективності 
поліхіміотерапії хворих на мультирезистентний 

деструктивний туберкульоз легень 
 

Бялик Йосип Борисович - доктор медичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник НІФП 

12:05–12:10 Обговорення 

12:10-12:30 

Туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до 
протитуберкульозних препаратів: основні відмінності та 
ефективність лікування, порівняно з мультирезистентним 

туберкульозом 
 

Литвиненко Наталія Анатоліївна –  кандидат медичних наук, 
старший науковий співробітник відділення фтизіатрії НІФП  

12:30-12:35 Обговорення 

12:35-12:55 

Досвід впровадження проекту МР ТБ 
 

Дубровіна Ірина  Вадимівна– спеціаліст з питань МР ТБ, Бюро 
ВООЗ в Україні  

12:55-13:00 Обговорення 
13:00-14:00 Перерва на обід 

14:00-14:20 

Основні принципи виявлення, лікування, реєстрації побічних 
реакцій на прийом препаратів резервного ряду 

 
Тонкель Тамара Петрівна -  координатор програм організації 

 «Програма оптимальних технологій в охороні здоров'я» 
 

14:20-14:25  

14:25–14:45 

Місце хірургічного лікування у хворих на 
мультирезистентний туберкульоз легень 

 
Опанасенко Микола Степанович – доктор медичних наук, 
завідуючий відділенням торакальної хірургії та інвазивних 

методів діагностики НІФП  
14:45–14:50 Обговорення 

14:50–15:10 

Хірургічне лікування локальних уражень легень у хворих на 
мультирезистентний туберкульоз 

 
Калабуха Ігор Анатолійович – доктор медичних наук, професор, 

завідуючий відділенням торакальної хірургії НІФП 
15:10–15:15 Обговорення 



Продовження таблиці 
1 2 

15:15–15:35 

Низька прихильність хворих до лікування як один із основних 
факторів, що знижує ефективність лікування хворих на 

мультирезистентний туберкульоз 
 

Погребна Марина Віталіївна – кандидат медичних наук, 
старший науковий співробітник відділення фтизіатрії НІФП 

 
15:35-15:40 Обговорення 

15:40–16:00 

Аналіз ведення випадків МР ТБ в умовах спеціалізованого 
відділення Донецької обласної клінічної туберкульозної 

лікарні 
 

Лєпшина Світлана Михайлівна – завідувачка  кафедри 
фтизіатрії та пульмонології Донецького національного 

медичного університету  ім. М. Горького  
 

16:00-16:05 Обговорення 

16:05-16:15 

Розрахунки щодо закупівлі протитуберкульозних препаратів 
для хворих на мультирезистентний туберкульоз легень 

 
Литвиненко Наталія Анатоліївна –  кандидат медичних наук, 
старший науковий співробітник відділення фтизіатрії НІФП  
Коваль Галина Володимирівна – Головний позаштатний 

спеціаліст із спеціальності “фтизіатрія” Управління охорони 
здоров’я Херсонської  області 

 
16:15-16:20 Обговорення 
16:20–16:30 Перерва на чай, каву 

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

 
Заключне слово. Академік НАМН України, проф. Ю. І. Фещенко  
 


