
 
 
 
 
 
 

ВГО “Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України” 
Національна академія медичних наук України 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.  
Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

Програма 

науково-практичної конференції на тему “ Актуальні питання виявлення, 

діагностики та лікування туберкульозу в сучасних умовах, присвячена 

Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом”  

(29 березня 2012 року, м. Київ) 

 

Місце і дата проведення: 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМН України» (НІФП НАМН) 

вул. Амосова, 10, Київ, 03680, Україна. 

 

29 березня 2012 року (9:00–17:00). 

 

Регламент роботи на 29 березня 2012 р.: 
 

Найменування заходів Тривалість 
Реєстрація учасників Конференції 9:00–9:30 год. 
Початок Конференції 9:30 год. 
Доповіді учасників Конференції 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 12:05–13:00 год. 
Кінець роботи 17:00 год. 
 



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

туберкульозу в сучасних умовах, присвячена Всесвітньому Дню боротьби з 
туберкульозом”  

(29 березня 2012 року, м. Київ) 
 

Час виступу Назва доповіді 
1 2 

9:00-9:30 Реєстрація учасників 

9:30–9:45 
 

 
Відкриття конференції, привітання учасників 

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

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України”  

9.45-9.55 

Стратегічні напрямки організації роботи 
протитуберкульозної служби в Україні 

 
Александріна Тетяна Андріївна - Голова Державної служби 
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань 
9.55-10.00 Обговорення 

10.00-10.10 

Результати роботи протитуберкульозної служби України у 
2011 році 

 
Стельмах Ольга Михайлівна – Директор ДЗ «Всеукраїнський  
центр  контролю  за  туберкульозом міністерства  охорони  

здоров’я України» 
10.10-10.15 Обговорення 

10:15–10:25 

Огляд рекомендацiй ВООЗ щодо планування заходiв з 
профілактики та боротьби з туберкульозом з множинною та 

розширеною медикаментозною резистентністю 
 

Нiколоз Насiдзе –  медичний спецiалiст, координатор з ТБ, МР 
ТБ, РР ТБ, СНIД та iншим iнфекцiйним захворюванням, Бюро 

ВООЗ в Украiнi 
10:25–10:30 Обговорення 

10:30–10:40 

Рекомендованi ВООЗ пiдходи до iмунопрофiлактики 
туберкульозу  та туберкулінодіагностики  

 
Хейло Олена – Спецiалiст, вiддiл iнфекцiйних захворювань, Бюро 

ВООЗ в Украiнi 
10:40–10:45 Обговорення 
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10.45-10.55 

 
5 невідкладних кроків щодо подолання епідемії туберкульозу 

 
Білик Тетяна Романівна – керівник проекту «Зупинити 

туберкульоз в Україні» при фінансовій підтримці Глобального 
Фонду для боротьби зі СНІДом, малярією, туберкульозом; 

Кожан Наталія Євгенівна – керівник відділу діагностики та 
лікування туберкульозу 

10.55-11.00 Обговорення 

11:00-11:10 

 
Інструмент для розробки та зміцнення національних програм 

з контролю за  МЛУ туберкульозом  
 

Ольга Павлова –спеціаліст з діагностики та лікування  проекту  
” Партнерство в контролі за туберкульозом”, організація РАТН 

 
11:10–11:15 Обговорення 

11:15-11:25 

 
Діагностика туберкульозу у дітей, проблеми і перспективи 

 
Білогорцева Ольга Іванівна – доктор медичних наук, професор, 

завідувачка відділення дитячої фтизіатрії НІФП НАМН 
 

11:25-11:30 Обговорення 

11:30-11:40 

 
Частота та ефективність щеплення вакциною BCG в сучасних 

умовах 
Мельник Василь Павлович - завідуючий кафедри інфекційних 
хвороб, фтизіатрії та пульмонології, професор, д.мед.н., ПВНЗ 

«Київський медичний університет Української Асоціації Народної  
Медицини», Київ 

11:40-11:45 Обговорення 

11:45-11:55 

 
Сучасні аспекти бактеріологічної діагностики 
мультирезистентного туберкульозу в Україні 

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

 
11:55-12:00 Обговорення 
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12:00-13:00 
 

Перерва 
 

13:00–13:10 

Ефективність консервативного і інструментальних методів 
лікування туберкульозного плевриту 

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

методів діагностики НІФП НАМН 
13:10–13:15 Обговорення 

13:15–13:25 

Застосування клапанної бронхоблокації для лікування хворих 
з ускладненнями туберкульозу легень 

 
Калабуха Ігор Анатолійович – доктор медичних наук, професор, 

завідуючий відділенням торакальної хірургії НІФП НАМН 
 

13:25–13:30 Обговорення 

13:30–13:40 

Раціональний вибір фторхінолонів для лікування хворих на 
мультирезистентний та туберкульоз із розширеною 

резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів 
 

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

 
13:40-13:45 Обговорення 

13:45–13:55 

Ефективність лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз легень залежно від виникнення побічних ефектів 

після прийому протитуберкульозних препаратів 
 

Рева Олена Анатоліївна – лікар-фтизіатр, заочний аспірант 
відділення фтизіатрії НІФП НАМН 

13:55-14:00 Обговорення 

14:00-14:10 

Частота і характер хіміорезистентного туберкульозу за 
даними Тернопільського обласного протитуберкульозного 

диспансеру  
 Грищук Леонід Андрійович- професор кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини та фтизіатрії, зав. курсом фтизіатрії 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського,  
В.Д. Рудик

, 
О.І. Градова, Н.С. Майовецька 

14:10-14:15 Обговорення 
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14:15-14:25 

Эффективность лечения больных с мультирезистентным 
туберкулезом на стационарном этапе 

 
Літвін Ірина Володимирівна - лікар-фтизіатр, завідувач 
відділення легеневого туберкульозу №3, Луганський обласний 

протитуберкульозний диспансер 
Г.М. Роєнко, В.В. Баранова  

14:25-14:30 Обговорення 

14:30-14:40 

Ефективність стандартних схем лікування нових випадків  
ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ 

 
Погребна Марина Віталіївна – кандидат медичних наук, 

старший науковий співробітник відділення фтизіатрії НІФП 
НАМН 

14:40-14:45 Обговорення 

14:45-14:55 

Ефективність лікування хворих на вперше діагностований 
туберкульоз легень в залежності від способу введення 

препаратів 
 

Гульчук Наталія Михайлівна - кандидат медичних наук, 
старший науковий співробітник відділення фтизіопульмонології 

НІФП НАМН 
М.М.Кужко 

14:55-15:00 Обговорення 

15:00–15:10 

Підвищення ефективності лікування хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень шляхом впровадження 
соціально-психологічної підтримки в Запорізькій області 

 
Михайлова Аделіна Олексіївна – заступник генерального 

директора Комунальної установи «Спеціалізоване територіальне 
медичне об’єднання «Фтизіатрія», Запорізька область 

А.І. Ахтирський 
15:10-15:15 Обговорення 

15:15-15:25 

Особенности выявления и лечения больных с ограниченными 
(малыми) формами туберкулеза 

 
Насіковська Лариса Миколаївна - лікар-фтизіатр, завідуюча 
відділенням легеневого туберкульозу №1, Луганський обласний 

протитуберкульозний диспансер 
Г.М. Роєнко, В.В. Баранова 

15:25-15:30 Обговорення 
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15:30-15:40 

Поширеність та сучасні особливості рецидивів туберкульозу 
легень 

 
Старкова Олена Михайлівна – лікар-фтизіатр, заочний 
аспірант відділення фтизіопульмонології НІФП НАМН, 

 М.М.Кужко, Л.М. Процик 
15:40-15:45 Обговорення 

15:45-15:55 

Специфическая профилактика туберкулеза у новорожденных 
детей Луганской области в период продолжающейся эпидемии 

туберкулеза 
 

Хіжняк Тетяна Олексіївна – дитячий лікар-фтизіатр, 
Луганський обласний протитуберкульозний диспансер 

Г.М. Роєнко, Л.В. Акчуріна  
15:55-16:00 Обговорення 

16:00-16:10 

Дисбіотичні маркери при вперше діагностованому 
туберкульозі у дітей 

 
Марковцій Любов Юріївна - завідувач інформаційно-аналітичним 
кабінетом, обласне клінічне територіальне медичне об'єднання 

"Фтизіатрія", Закарпаття 
О.М. Горленко  

16:10-16:15 Обговорення 

16:15-16:25 

Туберкулоцидная активность дезинфекционных средств 
 

Солошонок Людмила Владимировна - к. х. н., исполнительный 
директор ООО "Дезант" 

 
16:25-16:30 Обговорення 

16:30-17:00 
 

Дискусія і прийняття резолюції 
 

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


