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1.

А.96.01

0196U008137

Розробити інтегровану медичну технологію діагностики, лікування і профілактики хронічного бронхіту
на основі вивчення його
основних синдромів

01.1996 Дзюблик О.Я. немає
12.1998 Відділення
технологій
лікування
НЗЛ

Фундамент.прикладна

Стандартизований комплекс методів
діагностики,
лікування і
профілактики
бронхіту

2.

А.96.02

0196U008143

Вивчити особливості легеневого кровообігу у хворих
на хронічний бронхіт в сучасних екологічних умовах
з метою розробки методів
корекції виявлених порушень

01.1996 Фещенко Ю.І. немає
12.1998 Відділення
пульмонології

Фундамент.прикладна

Нові методи
лікування і
профілактики
загострень
бронхіту

3.

А.96.03

0196U008141

Вивчити клініко-функціональ- 01.1996 Фещенко Ю.І.,немає
ні характеристики та вдоско- 12.1998 Яшина Л.О.
налити діагностику хронічноВідділення
го обструктивного бронхіту
діагностики,
поєднаного з синдромом сонтерапії та
ного апное
клінічної
фармакології
захворювань
легень,
відділення
пульмонології

Фундамент.прикладна

4.

А.96.05

0196U008142

Вивчити стан, проблеми та
01.1996 Фещенко Ю.І. немає
обсяги проведення основних
12.1998 Відділ епіпротитуберкульозних заходів
деміологічв Україні й розробити шляхи
них і оргавдосконалення їх організації
нізаційних
в сучасних умовах
проблем фтизіопульмонології

Приклад- Вдосконалення
на
організації
основних протитуберкульозних заходів

5.

А.96.06

0196U008138

Розробити високоефективні
інтермітуючі режими хіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень,
спроможні значно скоротити
витрати протитуберкульозних
препаратів

01.1996 Бялик Й.Б.
12.1998 Відділення
фтизіатрії

немає

Приклад- Зменшення
на
в 2-2,5 рази
витрат протитуберкульозних препаратів

6.

А.96.07

0196U008139

Вивчити основні причини неефективності хіміотерапії
рецидивів туберкульозу легень і розробити медичну
технологію їх лікування

01.1996 Петренко
12.1998 В.М.
Відділення
фтизіатрії

Київсь- Фундака мемент.дична
прикладакадемія на
післядиплом
віти

А.97.01

0197U009351

Розробити методи індивідуалізованої імунотерапії хворих на хронічний бронхіт в

01.1997 Фещенко
12.1999 Ю.І.,
Чернушенко

немає

ної ос
7.

Прогностичні
критерії існування синдрому сонного
апное і методи його діагностики

Нова технологія лікування
рецидивів туберкульозу
легенів

ФундаНова техноломент.гія лікування
приклад- хворих на хро-

залежності від наявності,
характеру та ступеню порушень місцевого імунітету

К.Ф.
Відділення
пульмонології, лабораторія імунології та
мікробіоло

на

нічний бронхіт

гії
8.

А.97.02

0197U009352

Вивчити особливості перебігу і лікування НЗЛ у дітей,
інфікованих і неінфікованих
туберкульозом, в сучасних
екологічних умовах

01.1997 Костроміна
12.1999 В.П.,
Мозалевський А.Ф.
Відділення
фтизіопедіатрії

9.

А.98.01

0198U000756

Вивчити частоту виділення та 01.1998 Чернушенко
біологічні особливості L12.2000 К.Ф.
форм мікобактерій туберкулаборатольозу у хворих на хронічний
рія мікродеструктивний туберкульоз
біології
легень

немає

Фундамент.прикладна

Нові дані
щодо патогенезу туберкульозу

10.

А.98.02

0198U000753

Розробити технологію застосування нового лікарського
препарату Теком в комплексному лікуванні хворих з
хронічним легеневим серцем

намає

Фундамент.прикладна

Підвищення
якості лікування
хворих з
хронічним
легеневим
серцем

11.

А.98.03

0198U000754

Розробити технологію ліку01.1998 Петренко
вання хворих на туберкульоз 12.2000 В.М.
легень в залежності від виду
відділення
та множинності медикаментозфтизіатрії,
ної резистентності мікобаклабораторія
терій
мікробіології

немає

Фундамент.прикладна

Підвищення
ефективності лікування хворих
на туберкульоз з резистентними
до ліків мі-

01.1998 Гаврисюк
12.2000 В.К.
клінікофункціональне
відділення

ІнстиПриклад- Поліпшення
тут пе- на
діагностики
діатрії,
та лікуванакушерня дітей,
ства та
хворих на
гінекоНЗЛ
логії

кобактеріями
12.

А.98.04

0198U000760

Вивчити стан імунної системи 01.1998 Чернушенко
у хворих на прогресуючий ту- 12.2000 К.Ф.,
беркульоз легень при неефекПетренко
тивній антибактеріальній теВ.М.
рапії і розробити метод його
Лабораторія
корекції
імунології,
відділення
фтизіатрії

немає

Фундамент.прикладна

Підвищення
ефективності лікування хворих
на прогресуючий туберкульоз

13.

А.98.05

0198U000758

Розробити нові і удосконали- 01.1998 Суслов
ти існуючі морфологічні ме- 12.2000 Є.І.
тоди діагностики туберкульолабораторія
зу та інших захворювань лепатоморфогень, які грунтуються на фології
тогістохімічних та фізикооптичних ефектах

немає

Фундамент.прикладна

Прискорення і здешевлення
діагностики туберкульозу

14.

А.98.06

0198U000755

Вивчити дію електромагнітних 01.1998
хвиль міліметрової довжини
12.2000
на монооксигеназну та глутатіон-залежну системи детоксикації в експерименті та у
хворих на туберкульоз легень

Коржов
В.І.,
Петренко
В.М.
лабораторія
біохімії,
відділення
фтизіатрії

немає

ФундаНові дані
менталь- щодо вплина
ву ЕМХМД
на організм
людини

15.

А.98.07

0198U000759

Розробити методи ранньої ді- 01.1998 Кужко
агностики і профілактики
12.2000 М.М.,
порушень бронхіальної провідділення
хідності у хворих на туберфтизіокульоз легень
пульмонології

немає

Фундамент.прикладна

16.

А.98.08

0198U000757

Вдосконалити методику резек- 01.1998 Радіонов
ції легень на основі засто- 12.2000 Б.В.
сування трансстернального
відділення
доступу і розробки нового
торакаль-

немає

Приклад- Зменшення
на
частоти
післяопераційних

Підвищення ефективності
лікування
хворих на
туберку
льоз

способу зміцнення кукси
бронху

ної хірургії

ускладнень

2) Конкурси Міннауки (назва Державної науково-технічної програми)
------3) Конкурси Мінчорнобилю України
------4) Бюджет інших відомств (назвати відомства і НДР)
------5) Ініціативно-пошукова тематика інституту
------6) Господарчі договори
17. Ф.96.01

0196U012633

Вивчення ефективності медикаментозних заходів у лікуванні захворювань легень

04.1996 Яшина Л.О.
немає
Приклад- Підвищення
12.1998 Відділення
на
ефективності
діагностики,
медикаментозтерапії і
ної терапії
клінічної
захворювань
фармакології
легень
захворювань
легень, відділення пульмонології
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заст.директора інституту
з наукової роботи, професор

В.М.Петренко

Вчений секретар, д.м.н.

В.О.Юхимець

