ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор інституту, академік АМН України
______________________ Ю.І. Фещенко
27 березня 2002 року

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
АМН України
на 2 0 0 2 рік
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1.
1.1
1
1)

2)

Термін
виконання
5

Керівник,
підрозділ

Співвиконавці

Очікувані
результати
у 2002 році

6

7

8

НДР, що виконуються за бюджетом АМН України:
НДР, що виконуються по КПК 2303020 “Фундаментальні дослідження наукових установ”:
2
3
4
5
6
7
8
немає
Встанов01.02 Дзюблик
А.02.04 0102U003051 Вивчити частоту
лення часта основні механі- 12.04 О.Я.
тоти та осВідділення
зми резистентносновних метехнологій
ті збудників нозоханізмів
лікування
коміальної пневрезистентНЗЛ
монії та розробиності збудти оптимальні
ників нозорежими антибаккомі-альної
теріальної терапії
пневмонії в
хворих з цією пабагатопротологією
фільному
лікувальному закладі.
немає
Розкриття
А.00.01 0100U000806 Вивчення частоти 01.00 Журило
молекувиділення ділення 12.03 О.А.
лярноЛаборатота механізмів
генетичних
рія мікровиникнення полімеханізмів
біології
резистент-ності
стійкості
штамів M.
M. tubercutuberculosis, розlosis до
повсюджених в
ізоніазиду
даний час в м. Кита рифамєві та деяких регіпіцину.
онах України
Підвищен-

2

1

2

3

4

5

6

7

3)

А.00.02

0100U000807

01.00
Вивчити особли12.02
вості порушень в
системі фагоцитуючих клітин у
хворих на вперше
виявявлений туберкульоз легень
та з’ясувати можливості їх корекції

Чернушен- немає
ко К.Ф.
Лабораторія імунології, відділення
фтизіатрії

4)

А.00.03

0100U000808

Патоморфоз первинних форм туберкульозу і рецидивуючого
бронхіту у дітей в
сучасних умовах
та шляхи підвищення ефективності лікування

01.00
12.03

Костроміна немає
В.П.
Відділення
захворювань органів дихання у дітей

5)

А.01.03

0101U000384

Вивчити в експерименті дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на процеси
детоксикації та
енергетичний обмін при бронхолегеневій патології різного генезу
для підвищення
ефективності лікування

01.01
12.03

Коржов
В.І.
Лабораторія біохімії

немає

6)

А.01.04

0101U000385

Розробити новий
напрямок патогенетичної терапії
раку згідно гіпотези

01.01
12.03

Суслов Є.І.
Лабораторія патоморфогії

немає

8
ня ефективності
лабораторної діагностики туберкульозу
Встановлення механізмів
порушень в
системі фагоцитуючих клітин, підвищення
ефективності лікування.
Виявлення
патоморфозу туберкульозу
і рецидивуючого
бронхіту у
дітей. Підвищен-ня
ефективності їх
лікування.
Вивчення
на моделі
хронічного
бронхіту
дії омега-3
поліненасичених
жирних
кислот на
процеси
детоксикації та енергетич-ний
обмін.
Нові дані
щодо активності ферментів
нуклеїно-

3

1

7)

1.2
1
8)

2

3

4
про кальційбілковозалежне диференціювання клітин на основі вивчення змін ядерних білків і гідролітичних
ферментів тканин
при запальних
продуктивних і
онкологічних
хворобах легень

5

6

7

8
вого обміну в
легенях
при запальному продуктивному
процесі і
новоутвореннях,
розробка
нового
протипухлинного засобу
Визначен01.01 Чернушен- немає
А.01.05 0101U000386 Вивчити вплив
ня інтенпроцесів апоптозу 12.03 ко К.Ф.
сивності
Лаборатона стан імунної
апоптозу в
рія
системи у хворих
залежності
імунології,
на туберкульоз
від наявновідділення
легень для
сті, харакфтизіатрії
з’ясування доцітеру і стульності імунокрипеню імунгуючої терапії
них порушень при
туберкульозі легень в процесі його
лікування.
НДР, що виконуються по КПК 2303030 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки”:
2
3
4
5
6
7
8
01.99 Фещенко
А.99.03 0199U000441 Розробити новий
немає
Підвищен12.02 Ю.І.,
метод лікування
ня ефекЯшина Л.О.
синдрому сонного
тивності
Відділення
лікування
апное у хворих на
діагностисиндрому
хронічний обки, терапії і
сонного
структивний броклінічної
апное.
нхіт і бронхіальну
фармакоастму
логії захворювань легень,
відділення
пульмонології

4

1
9)

2
А.02.01

3
0102U003048

4
Вивчити причини
підвищення захворюваності на
туберкульоз, розробити шляхи
своєчасного виявлення, запобігання та лікування
цієї недуги у медичних працівників

5
01.02
12.04

6
Мельник
В.М.
Відділ епідеміологічних і
організаційних
проблем
фтизіопульмонології

7
немає

10)

А.02.02

0102U003049

01.02
Вивчити проти12.04
туберкульозну
активність рифабутіну і флуренізиду та розробити
ефективні режими
хіміотерапії із застосуванням цих
препаратів у хворих деструктивним туберкульозом
легень

Бялик Й.Б.
Відділення
фтиізатрії

немає

11)

А.02.03

0102U003050

Вивчити видові та
клінічні особливості грибкової
інфекції при неспецифічних захворюваннях легенів та удосконалити методи лікування хворих

01.02
12.05

немає
Фещенко
Ю.І.
Відділення
пульмонології, лабораторії
імунології
і мікробіології, група
інформаційнокомпґютерних
технологій

8
Встановлення особливос-тей
епідеміологічних
показників
туберкульозу серед
медичних
працівників України, факторів, які
вплива-ють
на їх рівень.
Визначення бактеріостатичної
дії рифабутіну та
флуренізиду на різні
штами мікобакте-рій
туберкульозу.
Розробка
методики
хіміотерапії з включенням цих
препаратів
у хворих
деструктивним туберкульозом
легень.
Встановлення частоти інфікованості
грибковою
інфекцією
хворих на
неспецифічні захворювання
респіраторної системи.

5

1
12)

2
А.01.01

3
0101U000382

4
Вивчити безпеку
та ефективність
застосування нового лікарського
препарата Текома-А у хво-рих на
хронічні запальні
захво-рювання
легенів, ускладнені синдромом
гіперкоагуляції

5
01.01
12.04

13)

А.01.02

0101U000383

Розробити критерії діагностики
ранньої стадії
хронічного бронхіту та вивчити
патогенетичний
взаємозв’язок між
ним та туберкульозом легень

01.01
12.03

14)

А.01.06

0101U000387

Розробити високоефективні і
економічні режими антибактерійного лікування
хворих на туберкульоз легень з
мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу

01.01
12.03

6
Гаврисюк
В.К.
Клінікофункціональне
відділення,
група інформаційнокомпґютерних
технологій
Кужко
М.М.
Відділення
фтизіопульмонології, лаборато-рія
імунології, лаборато-рія
патоморфології,
лабораторія мікробіології

7
немає

8
Підвищення ефективності
лікування
хворих із
НЗЛ,
ускладнених синдромом гіперкоагуляції.

немає

Петренко
В.М.
Відділення
фтизіатрії,
лабораторія мікробіології

немає

Визначення стану
системного
і місцевого
імунітету,
морфології
слизової
бронхів,
характеру
неспецифічної мікрофло-ри
вмісту
бронхів у
хворих туберкульозом
легень і
хронічним
бронхітом.
Скорочення термінів
лікування
мультирезистентного туберкульозу на 612 міс. і
підвищення ефективності
лікування
за рахунок
запобігання загострень і рецидивів
захворювання.

6

1
15)

2.

1
16)

1
17)

2
А.01.07

3
0101U000388

4
Розробити методики кріохірургічного лікування
хворих на неспецифічні захворювання, туберкульоз та новоутворення легень і
плеври

5
01.01
12.03

6
7
8
немає
ВизначенРадіонов
ня можлиБ.В.
востей і
Відділення
розробка
торакалькріохірурної хірургічних мегії, лаборатодик лікуто-рія міквання хворо-біології,
рих з різгрупа інними заформахворюційнованнями
компґюорганів дитерних
хання.
технологій
НДР, що виконуються по КПК 2303040 “Державні науково-технічні програми та наукові
частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хворої людини”:
“Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки”.
Указ Президента України від 20.08.2001 р., № 643/2001. Замовник – АМН України.
2
3
4
5
6
7
8
немає
Розробка
01.01 Фещенко
КФК.01. 0101U000389 Вивчити епідеміосновних
08
ологічну ситуацію 12.04 Ю.І.
підходів до
Відділ епіз туберкульозу в
реорганідеміоУкраїні в умовах
зації прологічних і
епідемії, її регіотитуберкуорганізанальні особливосльозної
ційних
ті, причини погіслужби
проблем
ршення, ефективУкраїни,
фтизіоності
нових
пульмоновиявлення і лікупринципів
логії, відвання хворих на
виявлення і
ділення
цю недугу та розробити організалікування
фтизіатрії,
група інційні заходи їх
хворих на
туберкуформаполіпшення
льоз.
ційнокомпґютерних
технологій
“Здоров’я літніх людей”. Наукова частина державної цільової програми. Указ Президента
України від 10.12.1997 р., № 1347/97. Реєстраційний № 044. Замовник – АМН України.
2
3
4
5
6
7
8
немає
Удоскона01.02 Гаврисюк
КФК.02. 0102U003052 Порівняльне вилення ме12.02 В.К.
05
вчення ефективтодів кореКлініконості використанкції поруфункціоня нового вітчизшень в синальне відняного препарату
стемі гемоділення
Теком у корекції
стазу у
системи гемостазу
хворих зрілого та

7

1

2.1
18)

19)

3.
20)

2

3

4
у хворих зрілого
та похилого віку
із хронічними запальними захворюваннями органів дихання

5

6

7

8
похилого
віку із хронічними запальними
захворюваннями
органів дихання.

НДР, що фінансуються іншими відомствами (Міносвіти і науки, МОЗУ, НАНУ, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, держадміністрації тощо):
немає
ПідвищенФ.99.01 0199U000444 Дослідження ефе- 01.99 Яшина
ня
12.02 Л.О.
ктивності і переефективВідділення
носимості нових
ності медіагностимедикаментозних
дика- менки, терапії і
засобів у лікувантозної теклінічної
ні захворювань
рапії зафармаколегень
хворюлогії захвань
ворювань
легень
легень,
відділення
пульмонології
немає
Нові дані
Ф.02.06 0102U003452 Відібрати фарма- 04.02 Фещенко
щодо порікокінетичні хара- 03.03 Ю.І.,
вняльної
Яшина
ктеристики, що
фармакоЛ.О.
визначають ефеккінетичної
Відділення
тивність лікуванхарактеридіагностиня інфекційних
стики,
ки, терапії і
загострень хроніклінікоклінічної
чних обструктивфункціофармаконих захворювань
нальної
логії захлегень (ХОЗЛ)
ефективворювань
ності офлолегень
ксацину
вітчизняного виробництва при
лікуванні
інфекційних загострень ХОЗЛ
Ініціативні НДР:
І.02.07 0102U005722

Вивчити стан первинної та спеціалізованої медичної допомоги хворим

07.02
12.02

Фещенко
Ю.І.,
Яшина
Л.О.
Відділення

немає

Обґєктивні
дані щодо
стану первинної та
спеціалі-

8

1

2

3

4
на бронхіальну
астму в Україні на
підставі аналізу
медичної документації, організаційної та матеріальної інфраструктури медичних
установ

5

6
діагностики, терапії і
клінічної
фармакології захворювань
легень,
відділення
пульмонології

4.

НДР, що отримали гранти іноземних фондів та організацій: ---

5.

НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --Вчений секретар інституту, д.м.н.

7

8
зованої медичної допомоги
хворим на
бронхіальну астму в
Україні

В.О. Юхимець

