
УНІВЕРСИТЕТ ПРОФЕСІЙНОГО  

ТА ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ 

Е-mail: uporodessa@gmail.com 

 
 

 

Керівникам медичних закладів різної 

форми власності  

 
Шановні колеги! 

 

ПВНЗ «Київський медичний університет» за організаційної 

підтримки ТОВ «Університет професійного та особистого розвитку»          в 

рамках професійної підготовки за спеціальностями 222 «Медицина», 226 

«Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  

запрошує всіх зацікавлених взяти участь в унікальному, практично 

орієнтованому, мультидисциплінарному  циклі Тематичного удосконалення  

 

«СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, 

НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 

Цикл тематичного удосконалення відбудеться з 16 по 30 січня 2023 року 

в режимі он-лайн (Zoom). 

 

Наші спікери – досвідчені лікарі з великим практичним досвідом 

роботи: 

- Ліана Ковтунович, медичний директор з надання амбулаторної допомоги 

хворим на туберкульоз та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ КНП «Одеський обласний центр 

соціально значущих хвороб», лікар- фтизіатр. 

- Тетяна Рибак , медичний директор з надання амбулаторної допомоги ВІЛ-

інфекованим та хворим на гепатити КНП «Одеський обласний центр 

соціально значущих хвороб», лікар- фтизіатр. 

Під час навчання Ви дізнаєтесь: 

 

1. Туберкульоз, загальні питання.  

2. Які стратегії боротьби з туберкульозом прийняті у світі, в Україні. 

3. Шляхи передачі туберкульозу . 

4. Класифікацію туберкульозу. 

5. Основні принципи діагностики туберкульозу. 

6. Основні принципи лікування туберкульозу. 

7. Класифікацію протитуберкульозних препаратів. 

8. Побічні дії протитуберкульозних препаратів. 

9. Міжлікарську взаємодію протитуберкульозних препаратів з іншими 

лікарськими засобами. 

10.  Графік лабораторного та інструментального моніторингу лікування 

туберкульозу. 
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11.  Правила збору мокротиння. 

12.  Правила списання протитуберкульозних препаратів та звітування по їх 

використанню. 

13.  Моделі амбулаторного лікування туберкульозу. 

14.  Правила ведення обліково-звітньої документації. 

15.  Правила інфекційного контролю при туберкульозі. 

16.  Особливості ведення пацієнта з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ. 

17.  Проведення скринінгу на туберкульоз контактним особам. 

18.  Практичні навики призначення профілактичного лікування туберкульозу. 

19.  Принципи діагностики латентної туберкульозної інфекції. 

20.  Вимоги законодавства у сфері протидії насильству. 

21.  Політику протидії стигмі та дискримінації. 

 

За результатами навчання кожен учасник: 

- Розширить свій світогляд, отримавши практичні компетенції та отримає 

ілюстративні й методичні матеріали,  

- Пройде комплексне оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок слухачів  освітнього заходу безперервного професійного 

розвитку  у вигляді тестування, 

- отримає ПОСВІДЧЕННЯ про проходження циклу тематичного 

удосконалення встановленого зразку,  

- отримає  50 балів БПР для врахування їх при атестації на присвоєння 

(підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 18.08.2021 р. №1753. 

 

Запрошуємо лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-

терапевтів, лікарів-педіатрів та всіх зацікавлених осіб! 

Звертаємо Вашу увагу, що кількість місць обмежена, обов’язкова попередня 

реєстрація за посиланням: https://forms.gle/xY3DPrJb7c78LuPa7    

Вартість навчання – 3000  грн. з однієї особи.  

За додатковими питаннями звертатись за телефоном 096-555-17-46 

 

Після реєстрації найближчим часом з Вами зв’яжеться менеджер та 

обговорить всі деталі оплати 

 
З повагою  

голова орг.комітету 

Лідія Ткаченко 
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