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Про організацію міжнародного співробітництва 
на кафедрі фтизіатрії та пульмонології

Кафедра співпрацює з  міжнародними 
організаціями:

WHO – Європейське бюро Всесвітньої  
організації охорони здоров’я

(представництво в Україні)

USAID – Агенство США з міжнародного   
розвитку (представництво в Україні)

PATH – Cвітовий лідер інновацій у сфері  
охорони здоров’я                                    
(представництво в Україні)
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Провідні фахівці Європейського бюро ВООЗ – співавтори національного підручника 
“Фтизіатрія”, який видано друком українською, англійською та російською мовами

Pierpaolo de Colombani – Medical adviser, Infectious diseases department, 
WHO/Europe (Copenhagen, Denmark) 

Richard Zaleski – Chairman of the TB scientific section of the International 
Union against Tuberculosis and Lung Disea  (Copenhagen, Denmark)

Vaira Laimane – Director, WHO collaborating centre of research and 
training in MDR-TB (Riga, Latvia)

Girts Shkenders – Director, Supranational  Reference Laboratory for TB Diagnosis (Riga, Latvia)

Alberto Mattelli – WHO Collaborating Centre on Implementation of Joint Actions for TB/HIV  
Coinfection Management (Brescia, Italy) 

Giovanni Battista Migliori – Director, WHO Collaborating Centre on TB and Pulmonary Diseases, Head,      
Assembly of European Respiratory Society (Milan, Italy)
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Про організацію міжнародного співробітництва   
на кафедрі фтизіатрії та пульмонології 

Асистент кафедри Ганна Радиш запрошена для 
роботи в офісі представництва Європейського 

бюро ВООЗ у Туреччині фахівцем по організації 
надання гуманітарної допомоги біженцям із Сирії
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Співпраця з Агенством США з міжнародного розвитку (USAID)
• Фінансова підтримка видання журналу «Туберкульоз. 

Легеневі хвороби. ВІЛ – інфекція»

• Фінансова підтримка видання друком 7 навчальних 
посібників

✓Phtysiology, 2012

✓Фтизіатрія, 2012

✓Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на 
коінфекцію туберкульоз/ВІЛ, 2015

✓Побочные реакции противотуберкулезных препаратов, 
2014

✓Профілактика туберкульозу2017

✓Методичний посібник щодо соціально– психологічної 
підтримки хворих на туберкульоз для формування 
прихильності до лікування
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Співпраця з Агенством США з міжнародного розвитку (USAID)

• УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ РЕСУРСНОГО ОНЛАЙН ЦЕНТРУ З 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ
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Співпраця із PATH – світовим лідером інновацій у сфері 
охорони здоров’я (представництво в Україні)
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• Підготовка і проведення 
спільних науково-практичних 
конференцій і тренінгів 
національного рівня

• Видання науково – методичної 
літератури

• Сприяння у створенні 
комп’ютерного класу на кафедрі
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• Налагоджено 
співробітництво з 
Медичною Школою 
Альперта Університету 
Браун (США) та
Гарвардським 
університетом (США), в 
рамках якого проводяться 
спільні наукові дослідження 
та науковий обмін
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Про організацію міжнародного співробітництва                   
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Згідно з угодою між 
університетом Брауна 
(Провіденс, Род-
Айленд, США) та НМУ 
імені О.О. Богомольця 
від 24 червня 2014 
року, реалізується 
співпраця в галузі 
освіти та науково-
дослідної діяльності
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У рамках угоди здійснюються обміни та візити студентів, а також 
професорсько – викладацького складу

У червні – липні 2014р. пройшов стажування та виконав проект –
дослідження «Інновації в медичній освіті для покращення сприйняття 
вакцинації в Україні» студент медичної школи Альперта Університету 
Браун (США)

Результати дослідження доповідались на міжнародному конгресі 
студентів та молодих вчених у Німеччині
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У червні – липні 2016 р. в рамках
міжнародної медичної науково-
дослідної програми для студентів
Рейчел Панаділі проходила стажування
та дослідження проблем дитячого
туберкульозу у тісній співпраці з
науковцями кафедри

Результати дослідження доповідались
у жовтні 2016р. в Ліверпулі на
міжнародній конференції з актуальних
проблем туберкульозу
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У липні – серпні 2016р.,  у 
рамках угоди, в клініках 
Університету Браун 
стажувались випускники 
НМУ імені О.О. Богомольця 
Аркадій Водяник і  
Станіслав Устинов
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Одним із пріоритетних 
напрямків міжуніверситетської 
кооперації :                               
НМУ імені О.О. Богомольця –
Університет Браун -
Університет Гарвард                        
є організація спільної науково –
дослідної діяльності вивчення 
проблем туберкульозу та ВІЛ –
інфекції, що становлять світову 
актуальність.                            
Одне з головних завдань –
обмін матеріалами та 
науковими здобутками на 
міжнародному рівні, 
проведення спільних 
конференцій та академічних 
програм
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Перспективним напрямком спільної роботи
із залученням університетів Брауна та Гарварда
стануть геномні дослідження, метою яких є
вивчення генетичної основи резистентності
збудника туберкульозу в Україні

Результатом проекту буде розробка нових
діагностичних засобів, зокрема, для поліпшення
діагностики хіміорезистентного туберкульозу та
удосконалення ефективності лікування хворих на
туберкульоз
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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