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До уваги доповідачів: 

 

1. Доповідач повинен перед засідання надати реферат виступу у 

друкованому вигляді секретарю засідання 

2. Доповіді надсилати в електронному вигляді не пізніше, ніж за тиждень 

до виступу, на електронну адресу miotb@ftiziatr.org.ua  

3. Загальний час виступу не повинен перевищувати 20 хвилин 

4. Ілюстрації повинні бути представлені у вигляді слайдів та таблиць, 

зручних для читання 

5. Заявки на демонстраційну апаратуру доповідач особисто узгоджує з 

секретарем засідання не пізніше, ніж за 2 дні до засідання 

6. Початок засідання о 10.00 (кожна остання середа місяця, крім січня та 

серпня) 

7. Заявки доповідей надаються до відділу МіО ТБ КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР» до 1 грудня поточного року. 

8. З організаційних питань звертатись за телефоном (056) 753-43-34. 
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Дата 

проведення 

Тема Прізвище, ім’я, по-

батькові, посада 

доповідача 

22 лютого 

Підсумки роботи фтизіатричної 

служби області за 2016 рік. Основні 

напрямки розвитку служби у 2017 

році. 

Завідувач відділу МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР» 

Котельникова А.О. 

Аналіз захворюваності 

туберкульозом серед дітей та 

підлітків за  2016 рік. 

Зав. дитячим відділенням 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР», 

головний  позаштатний 

дитячий фтизіатр ДОЗ 

ОДА Таран С.К. 

Аналіз роботи ЦЛКК з чутливого 

туберкульозу за 2016 рік. 

Завідувач ЛТВ №2 КЗ 

«ДОКЛПО «Фтизіатрія» 

ДОР, співголова обласної 

ЦЛКК ТБ Степанова Т.О. 

Аналіз роботи ЦЛКК ХРТБ за 2016 

рік.  

Голова обласного ХРТБ 

консиліуму 

Аналіз інвалідності хворих на 

туберкульоз за підсумками 2016  

року.  

Голова фтизіатричної 

МСЕК Трайдук Г.Ю. 

Інформація щодо виконання п.6 

підпункту 6.1 наказу ДОЗ ОДА №50 

від 17.01.2014р. «Щодо обліку 

матеріальних цінностей, які 

надходять до області шляхом 

централізованого постачання» 

Головний бухгалтер КЗ 

«ДОКЛПО «Фтизіатрія» 

ДОР Тинська Н.М. 

29 березня 

Результати співпраці СНІД служби 

та фтизіатричної служби за 

підсумками 2016 року. Основні 

напрямки діяльності щодо 

супроводу пацієнтів з ко-інфекцією.  

Лікар-епідеміолог КЗ 

"Дніпропетровський 

обласний центр з 

профілактики та боротьби 

зі СНІДом" Козіна І.Г. 

Виявлення хворих на туберкульоз 

методом мікроскопії мазка 

мокротиння в ЗЛМ – лабораторіях І 

рівня з мікробіологічної діагностики 

туберкульозу за результатами 

кураторських візитів у 2016 році. 

Завідувач КДЛ  КЗ 

«ДОКЛПО «Фтизіатрія» 

ДОР Фонарьова М.М. 



Принципи інтенсивної терапії у 

хворих на туберкульоз. 

Завідувач ВАІТ КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР Ткаченко І.В. 

Інформація щодо складання звіту за 

І квартал 2017 року. 

Завідувач відділом МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР» Котельникова А.О. 

26 квітня 

Інформація щодо захворюваності 

туберкульозом населення області за 

І квартал 2017 року 

Завідувач відділу МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР» 

Котельникова А.О. 

Інформація щодо захворюваності 

серед дітей за підсумками І кварталу 

2017 року 

Зав. дитячим відділенням 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР», 

головний  позаштатний 

дитячий фтизіатр ДОЗ 

ОДА Таран С.К. 

Інформація щодо співпраці 

Товариства Червоного Хреста та 

фтизіатричної служби щодо 

супроводу хворих на туберкульоз. 

Голова ТЧХ Лашко Л.П. 

Інформація щодо співпраці мережі 

ЛЖВ та фтизіатричної служби щодо 

супроводу хворих на туберкульоз. 

Керівник мережі ЛЖВ 

Колісник О.В. 

Застосування нових технологій у 

діагностиці туберкульозу 

QuantiFERON-TBGold+. 

Можливості використання HainTest 

для прискореної діагностики 

туберкульозу в лабораторіях ІІІ 

рівня. Переваги та недоліки методу. 

Мікробіолог КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР Гулак 

І.О. 

31 травня 

Синдром порожнинних утворень у 

практиці лікаря-фтизіатра 

Доцент кафедри фтизіатрія 

ДЗ «ДМА МОЗ України» 

Марченко Н.А. 

Особливості виявлення та ведення 

випадку позалегеневого 

туберкульозу: туберкульозу жіночих 

статевих органів 

Завідувач відділенням 

позалегеневого 

туберкульозу, лікар-

гінеколог  КЗ «ДОКЛПО 

“Фтизіатрія” ДОР Єлісєєв 

В.В. 



Особливості виявлення та ведення 

випадку позалегеневого 

туберкульозу: туберкульозу очей 

Лікар-офтальмолог КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР Горбачова І.М. 

Особливості виявлення та ведення 

випадку позалегеневого 

туберкульозу: туберкульозу кісток 

та суглобів 

Лікар-ортопед КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР Моргун Ю.М. 

Особливості виявлення та ведення 

туберкульозу кісток та суглобів у 

дитячому віці. 

Завідувач дитячим 

відділенням «ДОКЛПО 

“Фтизіатрія” ДОР Таран 

С.К. 

21 червня 

Тактика ведення побічних реакцій 

протитуберкульозних препаратів. 

Доцент кафедри фтизіатрія 

ДЗ «ДМА МОЗ України» 

Марченко Н.А. 

Досягнення та проблемні питання у 

фтизіатричній службі м.Кам’янське 

та закріплених територіях. Робота 

ЗЛМ у виявленні туберкульозу та 

амбулаторному лікуванні.  

Головний позаштатний 

фтизіатр м. Кам’янське 

Яценко О.Ф. 

Аналіз якості наповнення Реєстру 

хворих на туберкульоз з 

використанням бешбордів. 

Лікар-статистик відділу 

МіО ТБ, обласний 

адміністратор Реєстру КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР Чабаненко О.Л. 

Інформація щодо складання звіту за 

І півріччя 2017 року. 

Завідувач відділом МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР» Котельникова А.О. 

26 липня 

Аналіз роботи фтизіатричної служби 

Дніпропетровської області за І 

півріччя 2017 року 

Завідувач відділу МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР» 

Котельникова А.О. 

Аналіз захворюваності на 

туберкульоз серед дитячого та 

підліткового населення області за І 

півріччя 2017 року 

Зав. дитячим відділенням 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР», 

головний  позаштатний 

дитячий фтизіатр ДОЗ 

ОДА Таран С.К. 



Досягнення та проблемні питання у 

фтизіатричній службі м.Нікополь та 

закріплених територіях. Робота ЗЛМ 

у виявленні туберкульозу та 

амбулаторному лікуванні.  

Головний позаштатний 

фтизіатр м. Нікополь  

Інформація щодо виконання п.6 

підпункту 6.1 наказу ДОЗ ОДА №50 

від 17.01.2014р. «Щодо обліку 

матеріальних цінностей, 

які надходять до області шляхом 

централізованого постачання» 

Головний бухгалтер КЗ 

«ДОКЛПО «Фтизіатрія» 

ДОР Тинська Н.М. 

27 вересня 

Особливості використання Декасану 

при місцевому лікуванні 

туберкульозного ендобронхіту. 

Асистент кафедри 

фтизіатрія ДЗ «ДМА МОЗ 

України» Стаднік О.І. 

Досягнення та проблемні питання у 

фтизіатричній службі м.Кривого 

Рога та закріплених територіях. 

Робота ЗЛМ у виявленні 

туберкульозу та амбулаторному 

лікуванні.  

Головний позаштатний 

фтизіатр м.Кривого Рога 

Борачук Т.С. 

Аналіз якості наповнення Реєстру 

хворих на туберкульоз з 

використанням бешбордів. 

Лікар-статистик відділу 

МіО ТБ, обласний 

адміністратор Реєстру КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР Чабаненко О.Л. 

Інформація щодо складання звіту за 

9 місяців 2017 року. 

Завідувач відділом МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР» Котельникова А.О. 

25 жовтня 

Аналіз роботи фтизіатричної служби 

області за 9 місяців 2017 року 

Завідувач відділу МіО ТБ 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР» 

Котельникова А.О. 

Аналіз дитячої захворюваності в 

області за 9 місяців 2017 року 

Зав. дитячим відділенням 

КЗ «ДОКЛПО 

«Фтизіатрія» ДОР», 

головний  позаштатний 

дитячий фтизіатр ДОЗ 

ОДА Таран С.К. 



Труднощі діагностики дитячого 

туберкульозу в сучасних умовах. 

Завідувач кафедри 

фтизіатрія ДЗ «ДМА МОЗ 

України» Колісник Н.С. 

Досягнення та проблемні питання у 

фтизіатричній службі м.Дніпро. 

Робота ЗЛМ у виявленні 

туберкульозу та амбулаторному 

лікуванні. 

Головний позаштатний 

фтизіатр м.Дніпро 

Бутковська Н.М. 

29 

листопада 

Результати колапсохірургічного 

лікування хворих на 

мультирезистентний туберкульоз 

Лікар хірург КЗ «ДОКЛПО 

“Фтизіатрія” ДОР  Бакулін 

П.Є. 

Мікобактеріоз: особливості 

діагностики, клініки та лікування. 

Асистент кафедри 

фтизіатрія ДЗ «ДМА МОЗ 

України» Чабаненко Д.В. 

Досягнення та проблемні питання у 

фтизіатричній службі м.Павлограда 

та закріплених територіях. Робота 

ЗЛМ у виявленні туберкульозу та 

амбулаторному лікуванні. 

Головний позаштатний 

фтизіатр м. Павлоград 

Гриб О.Ю. 

Результати моніторингових візитів 

до протитуберкульозних 

диспансерів області. 

Зав. відділом МіО ТБ КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР» Котельникова А.О. 

06 грудня Інструктивна нарада з питань 

особливостей складання державних 

та галузевих статистичних звітів за 

2017 рік. 

Зав. відділом МіО ТБ КЗ 

«ДОКЛПО “Фтизіатрія” 

ДОР» Котельникова А.О. 

 

 

 

 

 

 


