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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
на  2 0 0 0  рік 

 
1. НДР, що не входять до Державних науково-технічних (НТ) програм: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¦ NN ¦ Шифр теми ¦ N держреє-¦         Назва теми        ¦ Термін ¦ Керівник, ¦Установи-¦Фунда-  ¦Очікувані ре-¦ 
¦п/п ¦           ¦ страції   ¦                           ¦ вико-  ¦ підрозділ ¦співвико-¦мент.,  ¦зультати у   ¦ 
¦    ¦           ¦           ¦                           ¦ нання  ¦           ¦навці    ¦приклад.¦2000 році    ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  1 |     2     |     3     |              4            |    5   |     6     |    7    |    8   |      9      | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1.1. НДР, що виконуються за бюджетом АМН України 
 
  1.  А.98.01    0198U000756  Вивчити частоту виділення та 01.1998 Чернушенко   немає    Фунда-   Нові дані 
                              біологічні особливості L-    12.2000 К.Ф.                  мент.-   щодо пато- 
                              форм мікобактерій туберку-           Лаборато-             приклад- генезу і   
                              льозу у хворих на хронічний          рія мікро-            на       патоморфозу 
                              деструктивний туберкульоз            біології      туберкульозу 
                              легень             
 
  2.  А.98.02    0198U000753  Розробити технологію засто-  01.1998 Гаврисюк     намає    Фунда-   Підвищення 
                              сування нового лікарського   12.2000 В.К.                  мент.-   якості лі- 
                              препарату Теком в комплекс-          Клініко-              приклад- кування 
                              ному лікуванні хворих з              функціо-              на       хворих з 
     хронічним легеневим серцем   нальне                         хронічним 
                                                                   відділення                     легеневим 
                                                                                                  серцем 
  3.  А.98.04    0198U000760  Вивчити стан імунної системи 01.1998 Чернушенко   немає    Фунда-   Підвищення 
                              у хворих на прогресуючий ту- 12.2000 К.Ф.,                 мент.-   ефективноі- 
                              беркульоз легень при неефек-         Петренко              приклад- ті лікуван- 
     тивній антибактеріальній те-         В.М.                  на       ня хворих 
                              рапії і розробити метод його         Лабораторія                    на прогре- 
                              корекції                             імунології,                    суючий ту- 
                                                                   відділення                     беркульоз 
                                                                   фтизіатрії 
 
  4.  А.98.05    0198U000758  Розробити нові і удосконали- 01.1998 Суслов       немає    Фунда-   Прискорен- 
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                              ти існуючі морфологічні ме-  12.2000 Є.І.                  мент.-   ня і зде- 
                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  1 |     2     |     3     |              4            |    5   |     6     |    7    |    8   |      9      | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              тоди діагностики туберкульо-         Лабораторія           приклад- шевлення 
                              зу та інших захворювань ле-          патоморфо-            на       діагности- 
                              гень, які грунтуються на фо-         логії                          ки тубер- 
                              тогістохімічних та фізико-                                          кульозу 
                              оптичних ефектах 
 
  5.  А.98.06    0198U000755  Вивчити дію електромагнітних 01.1998 Коржов       немає    Фунда-   Нові дані 
                              хвиль міліметрової довжини   12.2000 В.І.,                 менталь- щодо впли- 
                              на монооксигеназну та глута-         Петренко              на       ву ЕМХМД 
                              тіон-залежну системи детокси-        В.М.                           на орга- 
                              кації в експерименті та у            Лабораторія                    нізм 
                              хворих на туберкульоз легень         біохімії,                      людини 
                                                                   відділення 
                                                                   фтизіатрії 
 
  6.  А.98.07    0198U000759  Розробити методи ранньої ді- 01.1998 Кужко        немає    Фунда-   Підвищен- 
                              агностики і профілактики     12.2000 М.М.,                 мент.-   ня ефек- 
                              порушень бронхіальної про-           Відділення            приклад- тивності 
     хідності у хворих на тубер-          фтизіо-               на       лікування 
                              кульоз легень                        пульмоноло-                    хворих на 
                                                                   гії                            туберку 
                                                                                                  льоз 
 
  7.  А.98.08    0198U000757  Вдосконалити методику резек- 01.1998 Радіонов     немає    Приклад- Зменшення 
                              ції легень на основі засто-  12.2000 Б.В.                  на       частоти 
                              сування трансстернального            Відділення                     післяопе- 
                              доступу і розробки нового            торакаль-                      раційних 
                              способу зміцнення кукси              ної хірур-                     ускладнень 
                              бронху                               гії 
 
  8.  А.99.01    0199U000439  Вивчити закономірності пере- 01.1999 Фещенко      немає    Фунда-   Підвищення 
                              бігу хронічних неспецифічних 12.2001 Ю.І.                  мент.-   ефективності 
                              захворювань легень у хворих,         Відділення            приклад- лікування 
                              уражених Pneumocystis cari-          пульмоноло-           на   хворих, ура- 
                              nii з метою удосконалення            гії,       жених Pneu- 
                              методів лікування                    лабораторія      mocystis 
                                     мікробіоло-     carinii 
                                                                   гії, 
                                                                   лабораторія 
                                                                   імунології 
 
  9.  А.99.03    0199U000441  Розробити новий метод ліку-  01.1999 Фещенко      немає    Приклад- Підвищення 
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                              вання синдрому сонного апное 12.2002 Ю.І.,                 на       ефективності 
                              у хворих на хронічний обст-          Яшина Л.О.                     лікування 
                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  1 |     2     |     3     |              4            |    5   |     6     |    7    |    8   |      9      | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              руктивний бронхіт і бронхі-          Відділення                     синдрому 
                              альну астму                          діагностики,                   сонного ап- 
                                                                   терапії і                      ное 
                                                                   клінічної 
                                                                   фармакології 
                                                                   захворювань 
                                                                   легень, 
            відділення 
                                                                   пульмоноло- 

 гії 
 
 10.  А.99.04    0199U000442  Вивчити епідеміологічну си-  01.1999 Мельник      Кафедра  Приклад- Програма 
                              туацію з позалегеневого ту-  12.2001 В.М.         фтизіат- на       заходів з 
                              беркульозу, ефективність             Відділ       рії Ки-           позалеге- 
                              виявлення та лікування хво-          органі-      ївського          невого ту- 
                              рих на ці недуги і розробити         заційних     мед.інст.         беркульозу 
                              програму комплексних заходів         проблем      УАНМ              в Україні 
                              з позалегеневого туберкульо-         фтизіо- 
                              зу в Україні                         пульмоноло- 
                                                                   гії 
 
 11.  А.99.05    0100U000443  Вивчити закономірності взає- 01.1999 Бялик Й.Б.   немає    Фунда-   Скорочення 
                              мозв'язку між бактериоста-   12.2001 Відділення            мента-   строків 
                              тичною активністю крові і            фтизіатрії,           льна     лікування 
                              бактеріовиділенням та розро-         лабораторія                    вперше ви- 
                              бити нові режими хіміотерапії,       мікробіоло-     явлених хво- 
                              спроможні скоротити строки           гії        рих на ту- 
                              лікування вперше виявлених         беркульоз 
                              хворих деструктивним тубер-         до 5 місяців 
                              кульозом легень 
 
 12.  А.00.01    0100U000806  Вивчення частоти виділення   01.2000 Журило О.А.  немає    фунда-   Розкриття мо- 
                              ділення та механізмів ви-    12.2003 Лабораторія           мента-   лекулярно-ге- 
                              никнення полірезистентності          мікробіоло-           льна     нетичних меха- 
                              штамів M.tuberculosis, роз-          гії                            нізмів стійко- 
                              повсюджених в даний час в                                           сті M.tubercu- 
                              м. Києві та деяких регіо-                                           losis до ізоні- 
                              нах України                                                         азиду та рифам- 
                                                                                                  піцину. Підви- 
                                                                                                  щення ефектив- 
                                                                                                  ності лабора- 
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                                                                                                  торної діагнос- 
                                                                                                  тики туберку- 
                                                                                                  льозу 
                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  1 |     2     |     3     |              4            |    5   |     6     |    7    |    8   |      9      | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 13.  А.00.02    0100U000807  Вивчити особливості порушень 01.2000 Чернушенко   немає    фунда-   Встановлення 
                              в системі фагоцитуючих клі-  12.2002 К.Ф.                  мента-   механізмів 
                              тин у хворих на вперше вияв-         Лабораторія                    порушень в 
                              явлений туберкульоз легень           імунології,                    системі фаго- 
                              та з’ясувати можливості їх           відділення                     цитуючих клі- 
                              корекції                             фтизіатрії                     тин, підвищен- 
                                                                                                  ня ефективнос- 
                                                                                                  ті лікування 
 
 14.  А.00.03    0100U000808  Патоморфоз первинних форм    01.2000 Костроміна   немає    фунда-   Виявлення па- 
                              туберкульозу і рецидивуючого 12.2003 В.П.                  мента-   томорфозу ту- 
                              бронхіту у дітей в сучасних          Відділення            льно-    беркульозу і  
                              умовах та шляхи підвищення           фтизіо-               прик-    рецидивуючого 
                              ефективності лікування               педіатрії             ладна    бронхіту у ді- 
                                                                                                  тей. Підвищен- 
                                                                                                  ня ефективності 
                                                                                                  їх лікування 
 
   1.2. НДР, що фінансуються з фонду "Фундаментальні дослідження" 
        ------- 
   1.3. НДР, що фінансуються МінНС України 
        ------- 
   1.4. НДР, що фінансуються іншими відомствами (НАНУ, МОЗ, Міносвіти, Міноборони і т.і.) 
        ------- 
   1.5. Ініціативні НДР 
        ------- 
   1.6. НДР, що виконуються на основі господарських договорів 
 
 15. Ф.99.01     0199U000444  Дослідження ефективності і   01.1999 Яшина Л.О.   немає    Приклад- Підвищення 
                              переносимості нових медика-  12.2002 Відділення            на       ефективності 
                              ментозних засобів у ліку-            діагностики,                   медикаментоз- 
                              ванні захворювань легень             терапії і                      ної терапії 
                                                                   клінічної                      захворювань 
                                                                   фармакології                   легень 
                                                                   захворювань 
                                                                   легень, від- 
                                                                   ділення пуль- 
                                                                   монології 
    
   1.7. НДР, що отримали гранти іноземних фондів та організацій 
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        ------- 
 
 
 
                   
2. НДР, що входять до Державних НТ програм: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| NN |Назва прог-| Шифр теми,|         Назва теми        | Термін | Керівник, |Установи-|Фунда-  |Очікувані ре-| 
|п/п |рами, масш-| N держреє-|                           | вико-  | підрозділ |співвико-|мент.,  |зультати у   | 
|    |таб,підста-| страції   |                           | нання  |           |навці    |приклад.|2000 році    | 
|    |ва для вик.|           |                           |        |           |         |        |             | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  1 |     2     |     3     |              4            |    5   |     6     |    7    |    8   |      9      | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2.1. Програми, що виконуються за бюджетом АМНУ 
 
  1.  Здоров’я    А.98.03     Розробити технологію ліку-   01.1998 Петренко     немає    Фунда-   Підвищення 
      літніх      0198U000754 вання хворих на туберкульоз  12.2000 В.М.                  мент.-   ефективнос- 
      людей,                  легень в залежності від виду         Відділення            приклад- ті лікуван- 
      національ-              та множинності медикаментоз-         фтизіатрії,           на       ня хворих 
      на                      ної резистентності мікобак-          лабораторія                    на туберку- 
                              терій                                мікробіоло-                    льоз з ре- 
                                                                   гії                            зистентними 
                                                                                                  до ліків мі- 
                                                                                                  кобактеріями 
 
  2.    -"-       А.99.02     Вивчити механізми формування 01.1999 Дзюблик      немає    Фунда-   Підвищення 
                  0199U000440 порушень мікробіоценозу ки-  12.2001 О.Я.                  мента-   ефективності 
                              шечника у хворих негоспіталь-        Відділення            льно-    і економіч- 
                              ною пневмонією в процесі анти-       технологій            приклад- ності ліку- 
                              бактеріальної хіміотерапії та        лікування             на       вання негос- 
                              розробити оптимальні схеми лі-       НЗЛ,                           пітальної 
                              кування на основі фармакоеко-        лабораторія                    пневмонії 
                              номічних аспектів із застосу-        мікробіоло- 
                              ванням пробіотиків                   гії 
 
 
   2.2. Програми, замовником яких є інші відомства 
        ------- 
   2.3. Міжнародні наукові програми 
        ------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Вчений секретар інституту, д.м.н.                                    В.О.Юхимець 


