Dear colleague!!!
We would like to inform you that the State Institution “National Institute of Phthisiology and
Pulmonology named after F.G. Yanovsky NAMS of Ukraine" together with the partners conduct an
annual national scientific and practical conference with international participation “Actual issues
of management of patients with drug-resistant tuberculosis: international and national
experience ".
The conference will be held in scientific educational platform National TB Hub
(https://nationaltbhub.com.ua/) on 13-16 September 2021.The conference was included into the
Register of meetings, congresses, symposia and scientific conferences.
Conference speakers
international and national level managers and experts on tuberculosis in adults and children,
HIV/AIDS, COVID-19 and other infectious and non-infectious lung diseases, clinicians, laboratory
specialists, representatives of associations and charitable organizations and partner international
organizations
Conference audience
the conference is designed for a wide range of listeners: phthisiatricians, pulmonologists, general
practise specialists, infectionists, pediatricians, thoracic surgeons, social workers, representatives
of international foundations and charitable organizations working in the field of tuberculosis,
HIV/AIDS, coronavirus disease.
The conference will be broadcasted primarily for countries with a high burden of tuberculosis and
TB/HIV.
Conference language: Ukrainian and English (simultaneous translation of presentations).
Topical issues of the conference:
• The last international WHO recommendations on the introduction of new methods of
detection, diagnosis and treatment of drug-resistant tuberculosis (DR-TB);
• operational research into the effectiveness of the modified short treatment regimens
(mSTR) for patients with tuberculosis wtho have different profile of MBT resistance,
experience and perspectives of BPaL regimen, mSTR recommended by WHO and other
regimens in Ukraine;
• management of patients with DR-TB in special situations (DR-TB in children, adverse
reactions to anti-tuberculosis drugs, co-infection of tuberculosis and HIV, severe
generalized tuberculosis processes, mycobacteriosis, aspergillosis);
• features of individualized treatment regimens (ITR);
• best practices of a human-oriented approach and targeted social support of patients with
multidrug-resistant and rifampicin-resistant tuberculosis as a guarantee of effective
treatment;
• COVID-19 and tuberculosis: features in an epidemic.
The conference format
Conducting eight main sessions (MS) for two hours - every day for two consecutive MS (from
10.00 to 14.00) and eight master classes (MK) for two hours - every day for two parallel workshops
(with 14.00 to 16.00).
In case of attending the main session, each participant will receive a conference certificate (20
CPD points), while attending a master class - a certificate for each master class separately (10
CPD points).
Registration
Online registration for the conference (with separate registration for master classes) is available
until September 10 by following the link:
https://nationaltbhub.com.ua/registration/13092021-16092021.
After successful registration, you will receive an email confirming your registration. One week
before the meeting, you will receive a Zoom invitation to join the meeting.
The conference program
can be obtained by directly on the platform National TB Hub (https://nationaltbhub.com.ua/) in the
"Current events".
Link to the video from the conferences: https://www.facebook.com/National-TB-Hub-2021179910704132292/?ref=pages_you_manage
If you have any questions, contact the organizing committee of the conference by e-mail
asociaciafph@gmail.com

Шановний колего!!!!
Інформуємо, що ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г.
Яновського НАМН України» спільно з партнерами проводять щорічну Національну науковопрактичну конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання ведення хворих на
хіміорезистентний туберкульоз міжнародний і національний досвід". Конференція буде
проходити 13-16.09.2021 р., на науково-освітній платформі National TB Hub
(https://nationaltbhub.com.ua/). Конференцію внесено до реєстру МОЗ щодо наукових
конференцій, з'їздів і симпозіумів.
Спікери конференції
Управлінці та експерти міжнародного та національного рівня з питань туберкульозу у
дорослих та дітей, ВІЛ/СНІДу, коронавірусної хвороби та інших інфекційних та неінфекційних
захворювань легень; клініцисти; фахівці лабораторної служби; представники асоціацій і
благодійних організацій та партнерські міжнародні організації.
Аудиторія конференції
Конференція розрахована на широке коло слухачів: фтизіатри; пульмонологи;
інфекціоністи; лікарі загальної практики; педіатри; торакальні хірурги; соціальні працівники;
представники міжнародних фондів та благодійних організацій, що працюють в сфері
туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, коронавірусної хвороби.
Трансляція конференції передбачається в першу чергу для країн з високим тягарем
туберкульозу та ТБ/ВІЛ. Мова конференції: українська та англійська (синхронний переклад
презентацій).
Актуальні питання конференції:
• сучасні міжнародні рекомендації ВООЗ по впровадженню нових методів виявлення,
діагностики та лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛС-ТБ);
• операційні дослідження щодо ефективності різних модифікованих коротких режимів
лікування (мКРЛ) для пацієнтів на туберкульоз з різним профілем резистентності МБТ,
досвід і перспективи використання в Україні режимів BPaL, мКРЛ рекомендований
ВООЗ та інші);
• ведення хворих на ЛС-ТБ в особливих ситуаціях (ЛС-ТБ у дітей, побічні реакції на
протитуберкульозні препарати, ко-інфекція туберкульоз і ВІЛ, важкі генералізовані
туберкульозні процеси, мікобактеріози, аспергільоз);
• особливості індивідуалізованих режимів лікування (ІРЛ);
• кращі практики людина-орієнтованого підходу і адресного соціального супроводу
хворих на мультирезистентний та рифампіцин-резистентний туберкульоз - запорука
ефективного лікування;
• коронавірусна хвороба і туберкульоз: особливості в умовах епідемії.
Формат конференції
передбачає проведення 8-ми 2-годинних основних сесій (ОС) – кожен день по 2
послідовних ОС (з 10.00 до 14.00) та 8-ми 2-годинних майстер-класів (МК) – кожен день по 2
паралельних МК (з 14.00 до 16.00).
У разі відвідування ОС кожен учасник отримає сертифікат конференції (20 балів БПР),
у разі відвідування МК - сертифікат за кожен МК окремо (10 балів БПР).
Реєстрація
Онлайн реєстрація на конференцію (з окремою ресторацією на майстер-класи)
доступна до 10 вересня за посиланням: https://nationaltbhub.com.ua/registration/1309202116092021.
Після успішної реєстрації Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням
реєстрації. За тиждень до конференції Ви отримаєте запрошення Zoom щодо приєднання до
конференції
Програма конференції
можна
отримати
безпосередньо
на
платформі
National
TB
Hub
(https://nationaltbhub.com.ua/) у розділі «Актуальні події».
Коротку
інформацію
щодо
конференції
дивись
тут:
https://www.facebook.com/National-TB-Hub-2021-179910704132292/?ref=pages_you_manage
У разі виникнення питань, звертатися до оргкомітету конференції за електронною
адресою: asociaciafph@gmail.com

