


Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«АктуАльні питАння нАдАння медичної 

допомоги хворим  з поєднАною інфекцією: 
туберкульоз, віл- інфекція, гепАтити»

організатори: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
кафедра інфекційних хвороб, кафедра фтизіатрії і пульмонології
Київський міський центр СНІДу
при підтримці: Компанії «МЕДІАМЕД»

оргкомітет:

Голови: 

голубовСькА
ольга Анатоліївна

д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, 
НМУ імені О.О. Богомольця, Головний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «інфекційні хвороби»

петренко 
василь іванович

д.мед.н., професор, декан медичного факультету №3, завідувач 
кафедри фтизіатрії і пульмонології, Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця

юрченко 
олександр 
володимирович

к.мед.н., Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №5, 
Міський центр СНІДу

Заступники голови: 

ШкурбА 
Андрій вікторович

д.мед.н., професор кафедри інфекційних хвороб 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

горбАнь               
Андрій євгенович

к.мед.н., керівник  Українського центру наукової медичної ін-
формації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України

члени оргкомітету:

процюк
раду георгійович

д.мед.н., професор кафедри фтизіатрії,  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

АнАСтАСіЙ 
ігор Анатолійович

к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

митуС 
наталя володимирівна

к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

корчинСькиЙ 
микола чеславович

к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

подолюк 
ольга олександрівна

к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

мАм едовА 
ельміра Сартипівна

заступник головного лікаря по медичній частині КМКЛ №5 
Київського міського центру СНІДу

безроднА
олександра вікторівна

аспірант кафедри інфекційних хвороб, 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

СукАч
марина миколаївна

аспірант кафедри інфекційних хвороб, 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця



розклАд конференції
09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

10:00-10:20

відкриття конференції. вітальне слово
ПЕТРЕНКО В.І., д.мед.н., професор, декан медичного 
факультету №3, завідувач кафедри фтизіатрії та 
пульмонології, НМУ імені О.О. Богомольця  

10:20-10:40

Спалах  хвороби, яку спричинює вірус ебола в західній 
Афріці як надзвичайна подія в галузі суспільної охоро-
ни здоров’я
ГОЛУБОВСьКА О.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
інфекційних хвороб, НМУ імені О.О. Богомольця

10:40-10:55

запальний процес, як терапевтична мішень при хро-
нічних захворюваннях печінки, підходи до вибору 
тактики лікування
ЧЕРНЯВСьКИй В.В., к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої 
медицини №1, НМУ імені О.О. Богомольця

10:55-11:10

проблема потрійної інфекції: туберкульоз, віл-
інфекція, вірусні гепатити в та С
ПЕТРЕНКО В.І., д.мед.н., професор, декан медичного 
факультету №3, завідувач кафедри фтизіатрії та 
пульмонології, НМУ імені О.О. Богомольця  
ПРОцюК Р.Г. д.мед.н., проф., МАРЧЕНКО Г.Ф., РАДИш Г.В., 
КРАСюК В.Е., СУКАЧ М.М.,  НМУ імені О.О. Богомольця, 
кафедра фтизіатрії та пульмонології, кафедра інфекційних 
хвороб

11:10-11:25

побічні реакції від протитуберкульозної і антиретро-
вірусної терапії у хворих на коінфекцію туберкульоз/
віл і вірусний гепатит в та С
ЧЕРЕНьКО С.О., МАНІВ Л.Я., ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології» ім. Ф.Г. Яновського НАМН 
України

11:25-11:40

поширеність віл/Снід, вірусного гепатиту С та коін-
фекція віл/Снід та коінфекції віл/вірусний гепатит С 
у хворих на туберкульоз в залежності від чутливості 
мікобактерії
МАцЕГОРА Н.А., ПОЛЯКОВА С.О., ЕЛІСЕйДІС М.Н., Одеський 
національний медичний університет, Україна

11:40-11:55
особливості сучасного лікування хронічного гепатиту в
ГОЛУБОВСьКА О.А. ., д.мед.н.,професор, завідувач кафедри 
інфекційних хвороб, НМУ імені О.О. Богомольця

11:55-12:00 презентація журналу «клиническая инфектология и 
паразитология»



12:00-12:30 Перерва на каву

12:30-12:45

лікування хронічного гепатиту С у пациєнтів з 
коінфекцією HCV/HIV
ФЕДОРЧЕНКО С.В.,   д.мед.н.,    професор,  І ститут        епідеміології  
та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського

12:45-12:55

коінфекція віл і туберкульозу: особливості клінічного 
перебігу у хворих з низьким рівнем СD4-т-лімфоцитів
КЛИМАНСьКА Л.А., асистент кафедри інфекційних хвороб 
НМУ імені О.О.Богомольця

12:55-13:10
Сучасна стратегія лікування хронічного гепатиту С
ГОЛУБОВСьКА О.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
інфекційних хвороб, НМУ імені О.О. Богомольця

13:10-13:25
хронічний гепатит С: діагностика та лікування
ПРИшЛЯК О.Я., д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
інфекційних хвороб Івано-Франківського медичного університету

13:25-13:40

хронічний гепатит С, генотип 1: як правильно підібрати 
пацієнта для лікування та моніторити ефективність 
терапії в україні
ЗАйцЕВ І.А., д.мед.н, професор, завідуючий кафедрою 
інфекційних хвороб ДНМУ

13:40-14:00

корекція нейтропенії у хворих на хронічний гепатит С 
та коінфекції віл/хгС
ГОЛУБОВСьКА О.А. ., д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
АНАСТАСИй І.А., к.мед.н., доцент кафедри інфекційних 
хвороб НМУ імені О.О. Богомольця

14:00-15:00 Перерва на каву

15:00-15:20

грип у групах ризику (віл, туберкульоз, хгС та ін)
МИРОНЕНКО А.П. д.мед.н., зав. відділом респіраторних 
та інших вірусних інфекцій Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського

15:20-15:35

препарати-реокоректори в лікуванні гострих та хро-
нічних вірусних гепатитів
ПЕЧІНКА А.М., к.мед.н., доцент кафедри інфекційних 
хвороб НМУ імені О.О. Богомольця

15:35-16:35 засідання головних інфекціоністів україни і нарада 
завідуючих кафедр фтизіатрії вмнз україни

16:35-17:10 обговорення проекту резолюції. 
закриття конференції. вручення сертифікатів




