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ПРОГРАМА
науково практичної конференції з міжнародною участю на тему:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ:
МІЖНАРОДНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД
Загальна кількість балів для БПР – 20 балів
Загальна кількість балів для БПР у разі проходження
майстер-класу – 10 балів
Регламент роботи на 13-16 вересня 2021 р.:
Найменування заходів
Підключення учасників Конференції, привітання
Початок Конференції
Доповіді учасників Конференції
Обговорення та дискусія після кожної доповіді
Перерва в кінці кожної сесії
Кінець роботи
Майстер-класи

Київ - 2021
ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тривалість
09:00–10:00
10:00
20 хв.
5 хв.
10 хв.
14:00
14:00-18:00

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу

Підключення до дистанційної
09:00-10:00 платформи, відкриття конференції,

привітальне слово

Сесія 1
(ОС-1):
10:00-10:20

10:20-10:25
10:25-10:45
10:45-10:50

11:15-11:35

Доповідачі
Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
голова оргкомітету конференції, д.мед.н.
Ляшко Віктор - міністр МОЗ України
Фещенко Юрій Іванович - директор ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
Національної академії медичних наук України», академік
НАМНУ
Терлеєва Яна - національний менеджер з питань
туберкульозу, зав. відділу координації програм лікування
туберкульозу державної установи «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»
Askar Yedilbayev (Video opening-speech) - WHO, MD, MPH
TB Team Lead, Joint Infectious Diseases Programme (JID),
Division of Country Health Programmes (CHP)
Darren Dorkin - Senior Fund Portfolio Manager Eastern
Europe and Central Asia Team
Ben Zinner - OH Director, USAID
Гамазіна Катерина - голова представництва
РАТН в Україні

Стратегічні напрямки подолання епідемії
Модератори: Фещенко Юрій Іванович, Askar Yedilbayev
туберкульозу в Україні та світі
Новий вектор в лікуванні резистентного
туберкульозу: модифіковані короткострокові
режими для любих варіантів резистентності міф чи реальність?
Обговорення
Стратегічні плани та оновлення міжнародних
рекомендацій ВООЗ з питань діагностики та
лікування хворих з ЛС-ТБ
Обговорення

Прогрес та виклики у боротьбі з
10:50-11:10 туберкульозом в Україні на тлі епідемії
коронавірусної хвороби
11:10-11:15

День 1, 13.09.2021

Фещенко Юрій Іванович - Директор ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
Національної академії медичних наук України»,
академік НАМНУ
Ogtay Gozalov - Medical Officer, DR TB, Joint Infectious
Diseases Program, Division of Country Health Programmes
| WHO Regional Office for Europe

Терлеєва Яна – національний менеджер з питань
туберкульозу, зав. відділу координації програм
лікування туберкульозу державної установи «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»

Обговорення
News and possibilities for Drug
Manegement in TB Treatment

Natavan Alikhanova - Regional Technical Adviser,
StopTB/GDF, Dr. Andrei Mosneaga - Regional Adviser
Country and Community Support for Impact Stop TB
Partnership Secretariat Hosted by UNOPS

Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків, загальне обговорення
11:50-12:00
ПЕРЕРВА
Операційні дослідження щодо
Сесія 2
антимікобактеріальної терапії у хворих
Модератори: Литвиненко Наталія, Терлеєва Яна
(ОС-2):
на ЛС-ТБ, основні результати
Askar Yedilbayev - WHO, MD, MPH TB Team Lead, Joint
Infectious Diseases Programme (JID), Division of Country
Перші результати впровадження режиму
Health Programmes (CHP), Терлеєва Яна – національний
12:00-12:20 мКРЛ ВООЗ в Україні для хворих на
менеджер з питань туберкульозу, зав. відділу координації
МЛС-ТБ у світі та Україні
програм лікування туберкульозу державної установи
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»
12:20-12:25
Обговорення та дискусія
11:35-11:40

11:40-11:50

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу
Безпосередні та віддалені результати
12:25-12:45 впровадження режиму мКРЛ НІФП
НАМНУ в Україні для хворих на МЛС-ТБ

День 1, 13.09.2021
Доповідачі
Погребна Марина – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
к.м.н.

12:45-12:50
12:50-13:10

Update on BPaL regimen clinical trials in
DR-TB

Salah Foraida - MD, MS, Head of Medical Affairs,
TB Alliance, USA

13:10-13:15

13:15-13:35

13:35-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00

Майстерклас 1
(МК-1):
14:00-14:20
14:20-14:25
14:25-14:45
14:45-14:50
14:50-15:10
15:10-15:15
15:15-15:35
15:35-15:40
15:40-15:50
15:50-16:00

Майстерклас 2
(МК-2):
16:00-16:20
16:20-16:25
16:25-16:45
16:45-16:50
16:50-17:10
17:10-17:15
17:15-17:35
17:35-17:40
17:40-17:50
17:50-18:00

Перші попередні результати лікування
Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
за режимом BPaL в Україні в рамках
головний дослідник ОД BPaL в Україні, д.мед.н.,
операційного дослідження для хворих
Гамазін Юрій - директор проекту BPaL/Україна,
на пре-ШЛС-ТБ
Організація оптимальних технологій в охороні здоров’я
Обговорення та дискусія
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
ПЕРЕРВА
Найкращі клінічні практики використання
режиму BPaL в рамках операційних
Модератори: Литвиненко Наталія, Гамазін Юрій
досліджень для хворих на пре-ШЛС-ТБ
BPaL introduction: Achievements,
Veriko Mirtskhulava - PhD, Senior Epidemiologist at the
Challenges, and Lessons learned
KNCV Tuberculosis Foundation, Netherlands
Обговорення
Ведення поширених туберкульозних
Щербакова Леся – лікар-фтизіатр клінічного
процесів у хворих, що отримують режим відділення мультирезистентних форм туберкульозу
BPaL: найкращі клінічні практики
НІФП НАМНУ
Обговорення
Ведення гепатотоксичності у хворих,
Давиденко Валентина – зав. клінічного відділення
що отримують режим BPaL: найкращі
мультирезистентних форм туберкульозу НІФП НАМНУ
клінічні практики
Обговорення
Ведення мієлосупресій та нейропатій у
хворих, що отримують режим BPaL:
Любевич Ростислав - лікар-інтерн НІФП НАМНУ
найкращі клінічні практики
Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
Анкетування після проходження майстер-класу
Найкращі клінічні практики використання
різних видів мКРЛ в рамках операційних
Модератори: Сенько Юлія, Зайцева Ольга
досліджень для хворих на МЛС-ТБ
Ведення хворих, що отримують режим
мКРЛ НІФП НАМНУ: основні принципи
Сенько Юлія – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ, к.м.н.
та найкращі клінічні практики
Обговорення
Ведення хворих, що отримують режими
Сіомак Ольга - медичний директор, Комунальне
мКРЛ в рамках ОД MSF: результати та
некомерційне підприємство«Обласний протитуберкульозний
найкращі клінічні практики
диспансер» Житомирської обласної ради
Обговорення
Зайцева Ольга – лікар-фтизіатр відділу координації
Ведення хворих, що отримують режим
програм лікування туберкульозу державної установи
мКРЛ за ВООЗ: основні принципи
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Обговорення
Ведення хворих, що отримують режим
Лафета Анастасія – м.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ
мКРЛ за ВООЗ: найкращі клінічні практики
Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
Анкетування після проходження майстер-класу

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу
Підключення до дистанційної платформи,
привітання учасників, оголошення
09:00-10:00
регламенту роботи, підведення підсумків
попереднього дня
Сесія 3
(ОС-3):
10:00-10:20

10:20-10:25
10:25-10:45
10:45-10:50

Результати використання ІРЛ у хворих
на МЛС/ШЛС-ТБ
Індивідуалізовані режими лікування:
показання, особливості призначення
АМБТ, безпосередні та віддалені
результати
Обговорення
Індивідуалізовані режими лікування
різної тривалості: аналіз вартостіефективності
Обговорення

Алгоритм сортування хворих на ЛС-ТБ:
10:50-11:10 місце інндивідуалізованих режимів,
національний та регіональний досвід

День 2, 14.09.2021
Доповідачі

Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
голова оргкомітету конференції, д.мед.н.
Модератори: Литвиненко Наталія, Павлова Ольга
Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
д.мед.н.,
За підтримки компанії «Джонсон і Джонсон Україна»

Сенько Юлія – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ, к.м.н.

Зайцева Ольга – лікар-фтизіатр відділу координації
програм лікування туберкульозу державної установи
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» /
Погребна Марина – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ, к.м.н.

Обговорення
Досвід використання індивідуалізованих
режимів лікування із новими
Кирилова Тетяна – зав. клінічного відділення
11:15-11:35
препаратами у дітей, оптимальна
туберкульозу органів дихання у дітей НІФП НАМНУ
тривалість лікування
11:35-11:40
Обговорення
11:40-11:50 Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
11:50-12:00
ПЕРЕРВА
Сесія 4
Ко-інфекції при туберкульозі
Модератори: Погребна Марина, Ліга Кукша
(ОС-4):
11:10-11:15

ТБ/ВІЛ, основні оновлення міжнародних
12:00-12:20 рекомендацій, організаційні питання

в Україні
12:20-12:25

12:25-12:45

12:45-12:50

12:50-13:10

13:10-13:15

13:15-13:35

13:35-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00

Гетьман Лариса - зав. відділу координації програм
лікування ВІЛ державної установи «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»

Обговорення
Вірусні гепатити та туберкульоз: сучасні
міжнародні рекомендації, доступ до
тестування та препаратів в Україні

Іванчук Ірина - зав. відділу координації програм
лікування ВГ державної установи «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»,
Денисенко Яна - головний фахівець з координації
програм лікування туберкульозу державної установи
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Обговорення
Аспергільоз легень, основні підходи
щодо діагностики та лікування,
Рекалова Олена - зав відділом імунології НІФП
диференційна діагностика з
НАМНУ, д.м.н.
туберкульозом
Обговорення
Мікобактеріоз легень, основні підходи
Ліга Кукша - завідуюча відділення МРТБ, керівник
щодо діагностики та лікування,
Центру ВООЗ по навчанню і дослідженню МРТБ,
диференційна діагностика з
Центр туберкульозу та легеневих захворювань,
туберкульозом
Ризька Східна клінічна університетська лікарня, Латвія
Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
ПЕРЕРВА

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу
Найкращі клінічні практики ведення
Майстерклас 3
хворих на ЛС-ТБ, що отримують
(МК-3):
індивідуалізовані режими лікування

14:00-14:20

14:20-14:25

14:25-14:45

14:45-14:50
14:50-15:10
15:10-15:15

15:15-15:35

Індивідуалізовані режими лікування у
раніше лікованих хворих та/або із
поширеними процесами в легенях,
оптимальна тривалість лікування:
кращі клінічні практики
Обговорення
Сучастні підходи до формування
ефективних схем лікування хворих на
ЛС-ТБ. Проблемні питання ведення
хворих на ЛС-ТБ. Клінічні приклади
Обговорення
Роль невропатолога у веденні хворих на
ЛС-ТБ, що отримують сучасні режими
АМБТ: найкращі клінічні практики
Обговорення
Роль офтальмолога у веденні хворих на
ЛС-ТБ, що отримують сучасні режими
АМБТ: найкращі клінічні практики

День 2, 14.09.2021
Доповідачі
Модератор: Погребна Марина, Дюжева Олена

Чоботар Оксана - лікар-фтизіатр клінічного
відділення мультирезистентних форм туберкульозу
НІФП НАМНУ

Дюжева Олена - менеджер проекту «Підтримка
зусиль у протидії туберкульозу в Україні», РАТН

Белінська Ірина - лікар- невропатолог поліклінічного
відділення КНП «Київський міський клінічнічний
ендокринологічний центр» в. Рейтарська 22, к.м.н.
Фастова Ірина - лікар-офтальмолог, ретинолог КМК
офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» ,
лазерне відділення, консультативна поліклініка НІФП
НАМНУ

15:40-15:50

Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків

15:50-16:00

Анкетування після проходження майстер-класу

15:35-15:40

Майстерклас 4
(МК-4):

Найкращі клінічні практики ведення
поєднаної патології легень: ТБ/ВІЛ,
мікобактеріози, аспергільоз

Диференційна діагностика туберкульозу
та мікобактеріозу: основні підходи та
розбір клінічних випадків
16:20-16:25
Обговорення
Особливості ведення хворих на
МЛС-ТБ/ВІЛ на фоні вираженої
16:25-16:45
імуносупресії. Кращі практики:
розбір клінічного випадку
16:45-16:50
Обговорення
Сучасні підходи до ведення випадку
поєднаної патології
16:50-17:10 ТБ/аспергільоз/кістозна гіпоплазія
легень. Кращі практики: розбір
клінічного випадку
17:10-17:15
Обговорення

16:00-16:20

17:15-17:35

Сучасні підходи до ведення випадку
поєднаної інфекції ТБ/ВІЛ. Кращі
практики: розбір клінічного випадку
ТБ/ВІЛ/Гепатит С

Модератор: Процик Любомир, Павленко Олена
Процик Любомир – с.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
к.м.н.

Коротченко Світлана - зав. клінічного відділення
хіміорезистентних форм туберкульозу НІФП НАМНУ

Лафета Анастасія – м.н.с. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ

Павленко Олена - менеджер проекту «Підтримка
зусиль у протидії туберкульозу в Україні», РАТН
Клименко Наталія – завідувачка легеневим відділенням
КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний
диспансер» Донецької ОДА

Обговорення
17:40-17:50 Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
17:35-17:40

17:50-18:00

Анкетування після проходження майстер-класу

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу
Підключення до дистанційної
платформи, привітання учасників,
09:00-10:00
оголошення регламенту роботи,
підведення підсумків попереднього дня
Клінічні та організаційні особливості
Сесія 5
раннього виявлення туберкульозу, у
(ОС-5):
тому числі - резистентного
Стан щодо раннього виявлення
туберкульозу та роботи з контактними в
10:00-10:20
Україні: нормативна база, досягнення та
перспективи (тема попереднього року)
10:20-10:25

10:25-10:45

День 3, 15.09.2021
Доповідачі
Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
голова оргкомітету конференції, д.мед.н.

Модератори: Варченко Юрій, Гранкіна Наталія
Варченко Юрій - головний фахівець відділу
координації програм лікування туберкульозу
державної установи «Центр громадського здоров’я
МОЗ України»

Обговорення
Найкращі практики адміністративних
рішень на рівні регіону, вплив на
виявлення ТБ та ко-інфекцій

Гранкіна Наталія – регіональний експерт ДОЗ ОДА за
напрямком «фтизіатрія», генеральний директор КП
«ДОКЛПО «ФТИЗІАТРІЯ» ДОР», асистент кафедри
фтизіатрії ДЗ «ДМА МОЗ України», к.м.н., За
підтримки компанії «Джонсон і Джонсон Україна»

11:35-11:40

Обговорення
Раннє виявлення туберкульозу серед
контактних осіб та охоплення
профілактичним лікуванням у проекті
БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»
Обговорення
Виявлення туберкульозу серед груп
ризику силами НУО в умовах
сьогодення. Регіональні особливості,
проблеми та успіхи
Обговорення

11:40-11:50

Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків

10:45-10:50

10:50-11:10

11:10-11:15

11:15-11:35

11:50-12:00

Сесія 6
(ОС-6):
12:00-12:20
12:20-12:25
12:25-12:45
12:45-12:50
12:50-13:10
13:10-13:15
13:15-13:35
13:35-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00

Ісмагілова Тетяна - лікар-фтизіатр, фахівець
відділу з розвитку програм лікування
БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»

Каменська Наталія - МБФ «Альянс громадського
здоровя», старший фахівець програм ТБ/ВІЛ

ПЕРЕРВА
Клінічні та організаційні особливості
ранньої діагностики туберкульозу

Модератори: Барбова Анна, Кампос-Родрігес Наталія

Поточний стан лабораторної
діагностики ЛСТБ в України: виклики
та перспективи

Кампос-Родрігес Наталія - Лабораторний спеціаліст
ДУ «Центр громадського здоров`я Міністерства
охорони здоров’я України»

Обговорення
Потенціал нових тестів з діагностики
ТБ, затверджених ВООЗ

Сагальчик Євген - співробітник СРЛ з мікробіологічної
діагностики ТБ ВООЗ, м. Гаутінг, Німеччина

Обговорення
Новий молекулярно-генетичний тест
Xpert MTB/XDR. Перспективи
впровадження в Україні

Барбова Анна - с.н.с. лабораторії мікробіології НІФП
НАМН України,керівник Центральної референслабораторії МОЗ України, к.м.н.

Обговорення
Сучасні технології секвенування в
діагностиці туберкульозу

Чернов Олександр - менеджер проекту «Підтримка
зусиль у протидії туберкульозу в Україні», РАТН

Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
ПЕРЕРВА

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу

День 3, 15.09.2021
Доповідачі

Майстер- Найкращі клінічні практики раннього
клас 5
виявлення, діагностики та лікування
(МК-5):
туберкульозу у дітей
Туберкульоз з лікарською стійкістю у
дітей в Україні. Основні підходи щодо
14:00-14:20 виявлення, лікування і профілактики
лікарськи чутливого та
хіміорезистентного ТБ
14:20-14:25

14:25-14:45

14:45-14:50
14:50-15:10
15:10-15:15
15:15-15:35

Модератори: Білогорцева Ольга

Білогорцева Ольга - Зав. відділення дитячої фтизіатрії
НІФП НАМНУ, доктор медичних наук, професор, за
підтримки компанії «Джонсон і Джонсон Україна»

Обговорення
Діагностика малих форм туберкульозу
внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

Суханова Лідія - Завідуюча кафедри дитячої фтизіатрії
та пульмонології Харківської медичної академії
післядипломної освіти, доктор медичних наук,
професор

Обговорення
Туберкульозний менінгіт у дітей
Колісник Наталія -доцент кафедри внутрішньої
раннього віку: особливості діагностики, медицини 2 і фтизіатрії, Дніпровський державний
перебігу, лікування
медичний університет
Обговорення
Складнощі встановлення діагнозу
туберкульозу у дітей. Клінічні випадки

Доценко Ярослава - науковий співробітник відділення
дитячої фтизіатрії НІФП НАМНУ

15:40-15:50

Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків

15:50-16:00

Анкетування після проходження майстер-класу

15:35-15:40

МайстерНайкращі клінічні практики діагностики
клас 6
туберкульозу
(МК-6):
16:00-16:20
16:20-16:25
16:25-16:45
16:45-16:50

16:50-17:10

Діагностика ТБ в ЗОЗ ЦОЗ ДКВС
України. Особливості та виклики

Модератори: Барбова Анна
Карнаухова Марина - консультант проекту ГФ за
напрямком «Лабораторна діагностика ТБ»

Обговорення
Результати валідації молекулярногенетичного методу із застосуванням
картріджів Xpert MTB/XDR
Обговорення
Досвід застосування нового
молекулярно-генетичного тесту Xpert
МТВ/XDR для виявлення резистентного
туберкульозу в Запорізькій області

Барбова Анна - с.н.с. лабораторії мікробіології НІФП
НАМН України,керівник Центральної референслабораторії МОЗ України, к.м.н.

Кулік Марина - бактеріолог КДЛ КНП Запорізький
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний
лікувальний діагностичний центр «ЗОР»

17:35-17:40

Обговорення
Барбова Анна - с.н.с. лабораторії мікробіології НІФП
Дискордантні результати при
застосуванні різних методик з діагностики НАМНУ, керівник Центральної референс-лабораторії
МОЗ України, к.м.н.
ТБ. Причини та відповідні дії
Обговорення

17:40-17:50

Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків

17:50-18:00

Анкетування після проходження майстер-класу

17:10-17:15
17:15-17:35

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
та національний досвід
Час
Назва доповіді
виступу
Підключення до дистанційної
платформи, привітання учасників,
09:00-10:00
оголошення регламенту роботи,
підведення підсумків попереднього дня
Сесія 7
(ОС-7):
10:00-10:20
10:20-10:25

10:25-10:45

10:45-10:50
10:50-11:10
11:10-11:15

11:15-11:35

11:35-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00

Коронавірусна хвороба та туберкульоз
Погляд пульмонолога на проблему
COVID-19 асоційованої пневмонії:
річний досвід боротьби
Обговорення
Стратегічні напрямки подолання
коронавірусної хвороби та
туберкульозу

День 4, 16.09.2021
Доповідачі
Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
голова оргкомітету конференції, д.мед.н.
Модератори: Дзюблик Ярослав, Гунта Дравніце
Дзюблик Ярослав - провідний науковий співробітник
клініко-функціонального відділення інтерстиціальних
захворювань легень НІФП НАМНУ, д.мед.н.
Терлеєва Яна – національний менеджер з питань
туберкульозу, зав. відділу координації програм
лікування туберкульозу державної установи «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»

Обговорення
Вплив COVID-19 на контроль за
туберкульозом. Прогалини та рішення

Дравніце Гунта – Директор проекту «Підтримка зусиль
у протидії туберкульозу в Україні», РАТН

Обговорення
Особливості перебігу коронавірусної
хвороби: організаційні аспекти на
регіональному рівні, диференційна
діагностика, необхідний обсяг
обстежень

Есипенко Світлана - генеральний директор КНП
«Ореський обласний центр соціально значущих
хвороб Одеської обласної ради»,
Литвиненко Наталія – зав. відділу ХРТБ НІФП НАМНУ,
д.мед.н.

Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
ПЕРЕРВА

Сесія 8
(ОС-8):

АКСМ

Модератори: Єленева Ілона, Вікторія Галстян

12:00-12:20

Комітетські слухання з питань протидії
туберкульозу як приклад об'єднання
багатосекторальних зусиль для
посилення відповіді на туберкульоз

Василенко Олександра - МБФ «Альянс громадського
здоровя», представник Координаційного комітету
міжфракційного депутатського об'єднання
«Парламентська платформа боротьби з ТБ»

12:20-12:25

12:25-12:45

12:45-12:50
12:50-13:10
13:10-13:15
13:15-13:35
13:35-13:40

Обговорення
Коли тільки лікування туберкульозу не
допомагає: психолого - психіатричний
Якимук Ірина - психіатр - БФ «Лікарі без Кордоніваспект прихильності пацієнтів"
Бельгія»
Медичний аспект супроводу пацієнтів з
психічними захворюваннями (AUD, DD і ін)

Обговорення
Роль спільнот у впровадженні моделей
надання медичної допомоги хворим на
туберкульоз

Клименко Ольга - Голова правління БО «TB People
Ukraine», голова керівного комітету Партнерства
«Зупинимо туберкульоз, Україна»

Обговорення
Дослідження рівня ТБ стигми в Україні

Денисенко Владислав - головний програмний
менеджер, 100% відсотків життя

Обговорення

13:40-13:50

Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків

13:50-14:00

Анкетування після конференції

Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний
День 4, 16.09.2021
та національний досвід
Час
Назва доповіді
Доповідачі
виступу
МайстерНайкращі клінічні практики ведення
клас 7
Модератори: Калабуха Ігор
ТБ/COVID-2019
(МК-7):
Ведення та моніторинг лікування хворих
Іващенко Володимир – н.с. відд. торакальної хірургії
14:00-14:20 на коронавірусну хворобу та
НІФП НАМНУ, к.мед.н.
туберкульоз: найкращі клінічні практики
14:20-14:25
Обговорення
Ведення та моніторинг лікування хворих
на ускладнену коронавірусну хворобу:
Хмель Олег – зав. відд. хірургічного лікування ТБ
14:25-14:45 найкращі клінічні практики, у тому числі
та НЗЛ НІФП АМНУ, д.мед.н.
із використанням хірургічних методів
лікування
14:45-14:50
Обговорення
Лікування випадку COVID-19 з тяжким
Калабуха Ігор – заступник директора, зав. відд.
14:50-15:10 перебігом: суб’єктивний нарис
торакальної хірургії НІФП НАМНУ, д.мед.н., професор
пацієнта-лікаря
15:10-15:15
Обговорення
Техніки підтримки ментального здоров'я
медичних фахівців в умовах додаткового Вікторія Галстян - головний фахівець відділу програм
15:15-15:35
стресу, пов'язаного з
діагностики та лікування ЦГЗ, психолог
коронавірусною хворобою
15:35-15:40
Обговорення
15:40-15:50 Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків
15:50-16:00

Анкетування після проходження майстер-класу

МайстерНайкращі клінічні практики хірургічного
клас 8
лікування у хворих на туберкульоз
(МК-8):

16:00-16:20

16:20-16:25

16:25-16:45

16:45-16:50

16:50-17:10

Модератор: Опанасенко Микола

Хірургічний етап лікування хворих на
хіміорезистентний туберкульоз легень
(аналіз досвіду клініки та клінічні
приклади)

Опанасенко Микола Степанович - д. мед. наук,
професор, головний лікар НІФП НАМНУ, завідувач
відділеня торакальної хірургії і інвазивних методів
діагностики, співавтори (Терешкович О.В.,
Лисенко В.І., Конік Б.М., Леванда Л.І.)

Обговорення
Досвід Всеукраїнського центру дитячої
фтизіохірургії в хірургічному лікуванні
дітей і підлітків, хворих на
хіміорезистентний туберкульоз легень
Обговорення

Конік Богдан - к. мед. наук, завідувач хірургічного
відділення №2 НІФП НАМНУ, співавтори (Опанасенко М.С.,
Терешкович О.В., Шалагай С.М., Леванда Л.І.)

Особливості проведення бронхоскопії
у хворих на хіміорезистентний
туберкульоз

Шпак Оксана-завідувач відділення ендоскопії к. мед.
наук Шпак Оксана Іванівна, співавтори
(Бичковський В.Б., Рандюк О.Б.,
Венгерова О.О., Новицький О.В., Гайдар О.А.)

17:40-17:50

Обговорення
Компютерна денситометрія при
Маєтний Євген - старший науковий співробітник
туберкульозі легень: визначення
відділення торакальної хірургії к. мед. наук
можливості та доцільності хірургічного
Маєтний Євген Миколайович
лікування, аспекти хірургічної тактики
Обговорення
Відповідь спікерів на запитання в чаті, підведення підсумків

17:50-18:00

Анкетування після проходження майстер-класу

17:10-17:15

17:15-17:35

17:35-17:40

