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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  
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№ 
з/ 
п 

Шифр 
теми 

№ держ- 
реєстрації 

Назва 
теми 

Тер-
мін 
вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці 

Очікувані 
результати 
у 2004 році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

1. НДР, що виконуються за бюджетом АМН України: 
1.1 НДР, що виконуються по КПК 6561020  

“Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної і клінічної медицини”: 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1)  А.04.05 0104U000936 Вивчити антиме-

тастатичну дію 
нової композиції 
протипухлинного 
засобу диглю-
каль-ліганду і  
його вплив на  
формування мор-
фологічних змін у 
легенях при екс-
периментальній 
карциномі 

01.04 
12.06 

Суслов Є.І. 
Лаборато-
рія пато-
моорфоло-
гії 

немає Розробка 
нової ком-
позиції 
протипух-
линного 
засобу диг-
люкаль-
ліганд з 
оптималь-
ним спів-
відношен-
ням інгре-
дієнтів і 
вивчення 
морфологі-
чних змін в 
легенях та 
інших ор-
ганах при 
лікуванні 
експериме-
нтальної 
карциноми 
Л’юіс 

2)  А.04.06 0104U000937 Вивчити дію оме-
га-3 поліненаси-
чених жирних ки-
слот на енергетич-  

01.04 
12.06 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії 

немає Вивчення 
дії омега-3 
ПНЖК на  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   ний обмін, моно-

оксигеназну і глу-
татіон-залежну 
системи  детокси-
кації та  
оксидантно-
антиоксидантну 
систему  при екс-
периментальному 
бронхообструкти-
вному синдромі 
різного ступеню 
тяжкості 

   енергетич-
ний обмін, 
процеси 
детоксика-
ції та окси-
дантно-
антиокси-
дантну си-
стему при 
експериме-
нтальному 
бронхообс-
труктив-
ному синд-
ромі легко-
го ступеню 
тяжкості 

3)  А.04.08 0104U000939 Вивчити мікробі-
ологічні власти-
вості,  частоту і 
профіль медика-
ментозної стійко-
сті  M.tuberculosis 
у хворих з вперше 
виявленим тубер-
кульозом легень в 
сучасних умовах 

01.04 
12.06 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Виділення 
штамів M. 
tuberculosis 
від вперше 
діагносто-
ваних хво-
рих на ту-
беркульоз 
легень. Ви-
вчення ба-
ктеріоста-
тичної ак-
тивності 
крові у цих 
хворих. 
Визначен-
ня медика-
ментозної 
стійкості 
збудника 

4)  А.03.02 0103U000526 Вивчити роль по-
рушень апоптозу 
імунокомпетент-
них клітин в пато-
генезі хронічних 
неспецифічних 
захворювань ле-
гень та визначити 
можливість їх ко-
рекції 

01.03 
12.05 

Чернушен-
ко К.Ф.         
Лаборато-
рія  
імунології, 
відділення 
пульмоно- 
логії   

немає Визначен-
ня інтенси-
вності апо-
птозу іму-
нокомпе-
тентних 
клітин та 
його взає-
мозв'язку з 
характером 
та ступе-
нем імун-
них пору-
шень у  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       хворих на 

деякі хро-
нічні не-
специфічні 
захворю-
вання ле-
гень 

5)  А.02.04 0102U003051 Вивчити частоту 
та основні механі-
зми резистентнос-
ті збудників нозо-
коміальної пнев-
монії та  розроби-
ти оптимальні 
режими антибак-
теріальної терапії  
хворих з цією па-
тологією 

01.02 
12.04 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Підвищен-
ня ефекти-
вності та 
економіч-
ності ліку-
вання но-
зокоміаль-
ної  пнев-
монії 

1.2 НДР, що виконуються по КПК 6561030  
“Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини”: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
6)  А.04.01 0104U000932 Вивчення ефек-

тивності застосу-
вання інфузійних 
препаратів на ос-
нові сорбітолу та 
натрію лактату у 
хворих із деком-
пенсованим хро-
нічним легеневим 
серцем 

01.04 
12.06 

Гаврисюк 
В.К. 
Клініко- 
функціо- 
нальне від-
ділення 

немає Порівняль-
не вивчен-
ня діурети-
чного ефе-
кту і впли-
ву на гема-
токрит 
препарату 
із групи 
салурети-
ків (фуро-
семід) і гі-
перосмо-
лярного 
інфузійно-
го розчину 
сорбітолу  
(сорбілакт) 
у хворих із 
декомпен-
сованим 
хронічним 
легеневим 
серцем. 
Вивчення 
впливу ін-
фузійних 
розчинів на 
основі  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

       сорбілакту 
та натрію 
лактату на 
стан гемо-
динаміки з 
метою оці-
нки безпе-
чності пре-
паратів при 
різних  
стадіях не-
достатності 
кровообігу 

7)  А.04.02 0104U000933 Вивчити найбли-
жчі та віддалені 
результати ліку-
вання хворих на 
деструктивний 
туберкульоз ле-
гень 

01.04 
12.06 

Петренко 
В.М., 
відділення 
фтизіатрії, 
лаборато-
рія 
мікробіо-
логії 

немає Дослід-
ження най-
ближчих та 
віддалених 
результатів 
лікування 
хворих на 
деструкти-
вний тубе-
ркульоз 
легень, які 
завершили 
основний 
курс хіміо-
терапії 

8)  А.04.03 0104U000934 Визначити прог-
ностичну інфор-
мативність клі-
нічних та лабора-
торних показників 
перебігу інфільт-
ративного тубер-
кульозу легень у 
дітей для підви-
щення ефективно-
сті його лікування 

01.04 
12.06 

Костроміна 
В.П. 
Відділення 
захворю-
вань орга-
нів дихан-
ня у дітей, 
лаборато- 
рія імуно-
логії,  
лаборато- 
рія пато-
морфології, 
група ІКТ 

немає Вивчення 
особливос-
тей клініч-
ного пере-
бігу інфі-
льтратив-
ного тубе-
ркульозу у 
дітей 

9)  А.04.04 0104U000935 Розробити раціо-
нальні схеми лі-
кування хворих на 
туберкульоз ле-
гень в поєднанні з 
хронічним брон-
хітом 

01.04 
12.06 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіопу-
льмоноло-
гії, 
лаборато-
рія імуно-
логії, 

немає Визначен-
ня антимі-
кобактері-
альної ак-
тивності і 
впливу 
ізофону на 
стан іму-
нологічної  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

     лаборато-
рія пато-
морфологі 

 реактивно-
сті та сли-
зову обо-
лонку бро-
нхів хво-
рих на ту-
беркульоз 
легень 

10)  А.04.07 0104U000938 Розробити опти-
мальні методи 
комплексної пе-
редопераційної 
підготовки і хіру-
ргічного лікуван-
ня хворих на хімі-
орезистентний 
деструктивний 
туберкульоз ле-
гень 

01.04 
12.06 

Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 

немає Визначен-
ня оптима-
льної так-
тики при-
значення та 
проведення 
хірургіч-
них втру-
чань у хво-
рих на хі-
міорезис-
тентний 
туберку-
льоз; роз-
робка схе-
ми компле-
ксної пере-
доперацій-
ної підго-
товки у за-
значеного 
континген-
ту 

11)  A.03.01 0103U000525 Оптимізувати діа-
гностику і ліку-
вання хворих на 
бронхіальну аст-
му на рівні пер-
винної та специа-
лізованої ланок 
медичної допомо-
ги в Україні 

01.03 
12.06 

Фещенко 
Ю.І., 
Яшина 
Л.О. 
Відділення 
діагности- 
ки, тера- 
пії і клініч- 
ної фарма-  
кології зах-
ворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно- 
логії, 
лаборато- 
рія імуно- 
логії 

немає Нові ефек-
тивні ме-
тоди фар-
макотерапії 
бронхіаль-
ної астми з 
оптималь-
ними клі-
ніко-
функціона-
льними та 
фармакое-
кономіч-
ними хара-
ктеристи-
ками 

 
 
 



 6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12)  А.02.01 0102U003048 Вивчити причини 
підвищення за-
хворюваності на 
туберкульоз, роз-
робити шляхи  
своєчасного вияв-
лення, запобіган-
ня та лікування 
цієї недуги у ме-
дичних працівни-
ків 

01.02 
12.04 

Мельник 
В.М. 
Відділ епі-
деміо-
логічних і 
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмо-
нології 

немає Встанов-
лення  
особливос-
тей епіде-
міологіч-
них показ-
ників тубе-
ркульозу 
серед ме-
дичних 
працівни-
ків в Укра-
їні, хіміо-
резистент-
ності, фак-
торів, які 
впливають 
на їх рівень 
та обгрун-
товання 
концепції 
контролю-
вання та 
поліпшен-
ня ситуації 
з туберку-
льозу в  
сучасних 
умовах 
економіч-
ної кризи 
та епідемії 
туберку-
льозу. Бу-
дуть роз-
роблені 
шляхи 
своєчасно-
го вияв-
лення та 
запобіган-
ня   тубер-
кульозу 
серед ме-
дичних 
працівни-
ків України 

13)  А.02.02 0102U003049 Вивчити проти-
туберкульозну 
активність рифа-
бутіну і флурені-  

01.02 
12.04 

Бялик Й.Б. 
Відділення 
фтиізатрії, 
лаборато-  

немає Визначен-
ня пока-
зань для 
застосу-  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   зиду та розробити 
ефективні режими 
хіміотерапії із за-
стосуванням цих 
препаратів у хво-
рих деструктив-
ним  
туберкульозом  
легень 

 рія мікро- 
біології 

 вання ри-
фабутіну і 
флурені-
зиду, удо-
сконален-
ня мето-
дики їх 
викорис-
тання, ви-
значення 
раціона-
льних ре-
жимів хі-
міотерапії 
з вклю-
ченням 
цих пре-
паратів у 
хворих 
деструк-
тивним 
туберку-
льозом 
легень, що 
підвищить 
результати 
лікування 
цього кон-
тингенту 

14)  А.02.03 0102U003050 Вивчити видові та 
клінічні особли-
вості грибкової 
інфекції  
при неспецифіч-
них захворюван-
нях легенів та 
удосконалити ме-
тоди лікування 
хворих 

01.02 
12.05 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
пульмоно- 
логії,  
лабораторії 
імунології і 
мікробіо-
логії,  
група ІКТ 

немає Визначен-
ня імуно-
логічних 
та сероло-
гічних 
особливо-
стей пере-
бігу не-
специфіч-
них захво-
рювань 
легенів у 
хворих з 
грибковою 
інфекцією 
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2. НДР, що виконуються по КПК 6561040  
“Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових про-
грам у сфері профілактики і лікування хвороб людини”: 

 “Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки”.  
Реєстраційний номер програми 143. 
Указ Президента України від 20.08.2001 р., №  643/2001. Замовник – АМН України. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15)  КФК.03.

03   
0103U000527 Розробити заходи 

щодо проведення 
активного і паси-
вного виявлення 
туберкульозу се-
ред осіб підвище-
ного ризику з 
урахуванням со-
ціально-
економічних, епі-
деміологічних та 
медико-
біологічних чин-
ників 

01.03 
12.05 

Фещенко 
Ю.І.   
Відділ епі-
деміо-
логічних 
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмоно-
логії,  
група ІКТ  

немає 
 

Визначен-
ня ефек-
тивності 
активного 
та пасив-
ного вияв-
лення ту-
беркульо-
зу серед 
осіб під-
вищеного 
ризику 

2.1 НДР, що фінансуються іншими відомствами (Міносвіти і науки, МОЗУ, НАНУ, Мі-
ністерство з питань надзвичайних ситуацій, держадміністрації тощо): --- 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

16)  Ф.04.09   0104U006275 Визначити фар-
макокінетичні ха-
рактеристики си-
ропу лоратадин 
вітчизняного ви-
робництва у хво-
рих з алергічним 
ринітом, що поєд-
нується з бронхіа-
льною астмою 

01.04 
12.04 

Фещенко 
Ю.І., 
Яшина 
Л.О.    
Відділення 
діагности-
ки, терапії 
і клінічної 
фармако-
логії зах-
ворювань 
легень 

немає Визначен-
ня відпо-
відності 
фармако-
кінетич-
них харак-
теристик 
сиропу 
лоратадин 
вітчизня-
ного ви-
робництва 
референт-
ному пре-
парату 
Кларитин 
у хворих з 
алергіч-
ним рині-
том, що 
поєдну-
ється з 
бронхіа-
льною  
астмою 
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3. Ініціативні НДР: --- 
4. НДР, що отримали гранти іноземних фондів та організацій: --- 
5. НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --- 
6. НДР, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: --- 

 
 

Вчений секретар інституту, д.м.н.      В.О. Юхимець 


