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Місце і дата проведення: 

Державна Установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. 
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вул. Амосова, 10, Київ, 03083, Україна 

 

28листопада 2012 року (9:00–17:00) 

 

Регламент роботи на 28листопада 2012 р.: 

 

Найменування заходів Тривалість 

Реєстрація учасників Конференції 8:00–9:00 год. 

Початок Конференції 9:00 год. 

Доповіді учасників Конференції 15-10 хв. 

  

Виступ з обговорення доповідей і проекту 

резолюції Конференції 

5 хв. 

Перерви 11:30-12:00 год.;  

14:00-15:00 год. 

Кінець роботи 17:00 год. 
 



Програма науково-практичної конференції на тему  

“ Актуальні питання діагностики та лікування мультирезистентного 

туберкульозу, міжнародні підходи та національний досвід” 

(28листопада 2012 року, м. Київ) 

 

Час виступу Назва доповіді 
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8:00-9:00 Реєстрація учасників, перерва на каву 

9:00–9:10 

 

 

Відкриттяконференції, привітанняучасників 

Вступне слово 

Фещенко Юрій Іванович – Директор ДУ «Національний 

інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НаціональноїАкадеміїмедичних наук України» 

9.10-9.25 

Сучасні підходи до формування та реалізації державної 

політики у подоланні епідемії туберкульозу в Україні 

 

Александріна Тетяна Андріївна - Голова Державної служби 

України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань 

 

9.25-9.40 

Епідситуація та результатилікування за 

показникамикогортногоаналізу у хворих на МР ТБ в Україні 

 

Стельмах Ольга Михайлівна – Директор ДЗ «Всеукраїнський  

центр  контролю  за  туберкульозом міністерства  охорони  

здоров’я України» 

9:40–9:55 

Туберкулез у детей иподростков в РФ 

 

Аксенова Валентина Александровна – д.м.н., профессор, 

главный детскийфтизиатр Минздравсоцразвития РФ 

9:55–10:10 

Современные биотехнологические решения в диагностике 

туберкулезной инфекции 

 

Киселев ВсеволодИванович– Член-корреспондент РАМН, д.б.н., 

профессор, дважды лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, советник директора Государственного 

Научно-Исследовательского Центра Курчатовский институт 
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10.10-10.25 

Новые возможности диагностики туберкулезной инфекции у 

детей 

Кривошеева Жанна Ивановна – к.м.н.доцент кафедры 

фтизиопульмонологии БГМУ, главный специалист по детскому 

туберкулезу Минздрава Республики Беларусь 

10.25-10.40 

Значение пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ для скрининга и 

мониторинга  туберкулезной инфекции у взрослых больных, 

получающих генно-инженерные биологические препарат 

 

Борисов Сергей Евгеньевич – д.мед.н.,Московскийгородскойнаучно-

практический центр борьбы с туберкулезом 

10.40-10.55 

Туберкульоз у дітей в Україні 

 

Білогорцева Ольга Іванівна – д.мед.н., професор, завідувачка 

відділення дитячої фтизіатрії ДУ НІФП 

10.55-11.10 

Раннє виявлення туберкульозу у дітей 

 

Сіренко Ірина Олександрівна– д.мед.н., професор, завідувачка 

кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології  Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України 

11.10-11.30 Обговорення 

11:30-12:00 Перерва на каву 

12.00-12.15 

Алгоритм микробиологической диагностики туберкулеза 

 

Черноусова Лариса Николаевна– д.б.н., профессор,заведующая 

отдела микробиологии ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт 

туберкулеза»  РАМН 

12:15–12:30 

Современные подходы к микробиологической 

диагностикемультирезистентноготуберкулёза на Украине 

 

БарбоваГанна Іванівна – кандидат медичних наук, старший 

науковийспівробітниклабораторіїмікробіологіїДУ НІФП 

12.30-12.45 Надання медичної допомоги хворим на мультирезистентний 

туберкульоз, які будуть лікуватися препаратами другого ряду, 

закупленими за кошти Глобального фонду для боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом та малярією 

 

Павленко Олена Миколаївна – керівник групи впровадження 

проекту «Зниження захворюваності на туберкульоз в Україні за 

рахунок розширення та покращення доступу до високоякісних послуг 

з профілактики та лікування туберкульозу» ДЗ «Всеукраїнський 

центр контролю за туберкульозом МОЗ України 
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12:45–13:00 

Иммунологические механизмы резистентности 

микобактерий туберкулеза и возможности иммунокоррекции 

 

Рекалова Олена Михайлівна – доктор медичних наук, 

завідувачна лабораторії імунології НІФП НАМН  
 

13:00-13:15 

Пульмонектомия и плевропульмонектомия в лечении 

деструктивного мультирезистентного туберкулеза легких 

 

Опанасенко Микола Степанович – доктор медичних наук, 

завідуючийвідділеннямторакальноїхірургії та 

інвазивнихметодівдіагностики НІФП НАМН 

13:15-13:45 

Застосуваннябіологічногозварювання тканин при 

хірургічномулікуванніхврих на туберкульозлегень 

 

Калабуха Ігор Анатолійович – доктор медичних наук, професор, 

завідуючий відділенням торакальної хірургії НІФП НАМН 

13:45-14:00 Обговорення 

14:00-15:00 Перерва на обід 

15:00-15:10 

Досвід застосування геміфлоксацину в лікуванні хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз 

 

Петренко Василь Іванович – завідуючий кафедроюфтизіатрії 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,  

Г.В. Радиш 
 

15:10-15:20 

Досвід застосування лінезоліду в комплексному лікуванні 

хворих на МРТБ і РРТБ 
 

Черенько Світлана Олександрівна – доктормедичних наук, 

професор, завідувачка відділення фтизіатрії ДУ НІФП 

15:20–15:30 

Нове в інтенсивній хіміотерапії хворих на 

мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень 

 

Бялик Йосип Борисович – доктор медичних наук, 

професор,головний науковий співробітникНІФП НАМН 

15:30-15:40 

Ефективність лікування хворих на МР ТБ та РР ТБ на 

момент завершення ІФХТ та ОКХТ 

 

Литвиненко Наталія Анатоліївна –к.м.н., старший науковий 

співробітник  відділення фтизіатрії ДУ НІФП 
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15:40-15:50 

Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні 

хворих на мультирезистентний туберкульоз легень 
 

Тодірко Лілія Дмитрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри 

фтизіатрії та пульмонології Буковинський державний медичний 

університет 

15:50-16:00 

Порівняльна ефективність і вартість лікування 

антибактеріальними хіміопрепаратами хворих на 

мультирезистентний туберкульоз із застосуванням 

ін’єкційних та пероральних форм протитуберкульозних 

препаратів під час інтенсивної фази 
 

Василенко Сергій Павлович – головний лікар, Хмельницький 

обласний протитуберкульозний диспансер 

16:00-16:10 

Роль мотивациибольных с химиорезитсентнымтуберкулезом 

легких в эффективностиихлечения 

 

Літвін Ірина Володимирівна - лікар-фтизіатр, завідувач 

відділення легеневого туберкульозу №3, Луганський обласний 

протитуберкульозний диспансер 

Г.М. Роєнко, В.В. Баранова 

16:10-16:20 

Анализ причин неудачного лечения МРТБ больных по 

Донецкой области 

 

Старічкова Ірина Дмитріївна – лікар-фтизіатр, 

КЛПУ«Обласна клінічна туберкульозна лікарня», Донецьк 

16.20-16.30 Обговорення 

16:30-17:00 
 

Дискусія і прийняттярезолюції 

 

 

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


