
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор інституту, академік АМН України 

______________________ Ю.І. Фещенко 

17 лютого 2010 року 
 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

Державної установи ”Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  
імені Ф.Г. Яновського АМН України” 

на  2 0 1 0  рік 
 

№ 
з/п 

№ держ. 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 
вико- 
нання

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці* 

Очікувані 
результати 
в 2010 році 

1 2 3 4 5 6 7 
  

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

“Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної і клінічної медицини”: 
  

1 2 3 4 5 6 7 
1)  0110U001208 

А.10.03 
Вивчити метаболічні по-
рушення у хворих на іді-
опатичні інтерстиціальні 
пневмонії 

01.10 
12.12 

Коржов 
В.І.  
Лаборато-
рія біохімії 

немає Визначення 
інформативно-
сті деяких біо-
хімічних пока-
зників в діаг-
ностиці ідіопа-
тичних інтерс-
тиціальних 
пневмоній, 
встановлення 
механізмів по-
рушень функ-
цій поліферме-
нтних систем, 
що дасть змогу 
оцінити сту-
пінь тяжкості 
та прогнозува-
ти перебіг цієї 
групи захворю-
вань. 

2)  0110U001209 
А.10.04 

Вивчити клініко-
морфологічні особливос-
ті перебігу мультирезис-
тентного туберкульозу 
легень 

01.10 
12.12 

Ліскіна І.В. 
Лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Визначення 
клініко-
анатомічних 
особливостей-
мультирезис-
тентного тубе-
ркульозу ле-
гень. 
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1 2 3 4 5 6 7 
3)  0109U001193 

А.09.01 
Вивчити стан та взаємо-
дію різних популяцій 
імунокомпетентних клі-
тин у реалізації систем-
них та місцевих імунних 
реакцій у хворих на хро-
нічне обструктивне за-
хворювання легень 

01.09 
12.11 

Чернушен-
ко К.Ф., 
Рекалова 
О.М. 
Лаборато-
рія клініч-
ної імуно-
логії, від-
ділення ен-
доскопії 

немає Установлення 
особливостей 
взаємодії іму-
нокомпетент-
них клітин і 
біологічно-
активних гумо-
ральних факто-
рів у реалізації 
реакцій систе-
мної та місце-
вої ланок імун-
ної системи у 
хворих на 
ХОЗЛ в залеж-
ності від кліні-
чного перебігу 
захворювання 
та функціона-
льної характе-
ристики диха-
льних шляхів. 

4)  0109U001194 
А.09.02 

Установити роль колоні-
зації дихальних шляхів 
хворих бактеріями та мі-
кроміцетами у виник-
ненні загострень бронхі-
альної астми та вдоско-
налити методи їх профі-
лактики 

01.09 
12.11 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
пульмоно-
логії,  
лаборато-
рія клініч-
ної імуно-
логії, лабо-
раторія мі-
кробіології 

немає Нові знання 
щодо особли-
востей перебігу 
бронхіальної 
астми в залеж-
ності від коло-
нізації дихаль-
них шляхів рі-
зними бактері-
ями та мікро-
міцетами. 

5)  0108U000215 
А.08.01 

Вивчити роль вірусних 
збудників у виникненні 
негоспітальної пневмонії 
для оптимізації діагнос-
тики та лікування цього 
захворювання 

01.08 
12.10 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Новий галузе-
вий стандарт 
лікування не-
госпітальної 
пневмонії, який 
буде врахову-
вати результа-
ти дослідження 
спектру та по-
ширеності ві-
русних збудни-
ків цієї хворо-
би. 
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1.2 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040  
“Прикладні наукові та науково-технічні розробки”: 

  

1 2 3 4 5 6 7 
6)  0110U001206 

А.10.01 
Розробити критерії ди-
ференціальної діагнос-
тики різних форм ідіопа-
тичних інтерстиціальних 
пневмоній, схеми дифе-
ренційованого лікування 
і диспансеризації хворих 

01.10 
12.12 

Гаврисюк 
В.К. Кліні-
ко-
функціона-
льне відді-
лення,  
лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Нові критерії 
диференціаль-
ної діагностики 
різних форм 
ідіопатичних 
інтерстиціаль-
них пневмоній 
на основі ви-
вчення можли-
востей морфо-
логічних, фун-
кціональних і 
лабораторних 
методів. 

7)  0110U001207 
А.10.02 

Вивчити причини та час-
тоту розвитку мультире-
зистентного туберкульо-
зу легень у хворих з но-
вими, хронічними випа-
дками і рецидивами за-
хворювання та розроби-
ти ефективні схеми ліку-
вання 

01.10 
12.12 

Черенько 
С.А.  
Відділення 
фтизіатрії 

немає Вивчення по-
ширеності та 
профілю меди-
каментозної 
резистентності 
МБТ у хворих 
им туберкульо-
зом 1, 2, 4 кате-
горій. Установ-
лення причини 
виникнення 
мультирезис-
тентного тубе-
ркульозу. Ви-
вчення резуль-
татів лікування 
за клініко-
рентгенологіч-
ними, лабора-
торними пока-
зниками, дани-
ми тесту меди-
каментозної 
чутливості до 
етамбутолу та 
препаратів II 
ряду у хворих 
на мультирези-
стентний  
туберкульоз. 

8)  0110U001210 
А.10.05 

Підвищити інформатив-
ність клініко-
функціональних критері-
їв діагностики тяжкого 
перебігу бронхіальної  

01.10 
12.12 

Фещенко 
Ю.І.,  
Яшина 
Л.О. 
Відділення  

немає Розробка ново-
го способу діа-
гностики брон-
хообструктив-
них  
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1 2 3 4 5 6 7 
  астми та хронічного об-

структивного захворю-
вання легень 

 діагности-
ки, терапії 
та клініч-
ної фарма-
кології за-
хворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно-
логії 

 захворювань 
легень із тяж-
ким перебігом, 
який завдяки 
системі ком-
плексного об-
стеження хво-
рих буде відря-
знятись підви-
щенною точні-
стю їх діагнос-
тики. 

9)  0110U001211 
А.10.06 

Розробити клініко-
діагностичні критерії ви-
никнення бронхіальної 
астми у дітей для її ран-
ньої діагностики 

01.10 
12.12 

Костроміна 
В.П. 
Відділення 
дитячої 
пульмоно-
логії та 
алергології 

немає Нові диферен-
ціально-
діагностичні 
критерії діаг-
ностики брон-
хообструктив-
ного синдрому 
у дітей на ос-
нові встанов-
лення більш 
інформативних 
даних клініко-
лабораторного 
обстеження. 

10)  0110U001212 
А.10.07 

Визначити фактори ри-
зику рецидивів туберку-
льозу легень та розроби-
ти оптимальні методи їх 
діагностики 

01.10 
12.12 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіопу-
льмоноло-
гії 

немає Нові дані щодо 
поширеності 
рецидивів ту-
беркульозу ле-
гень, визначені 
особливості 
клінічної кар-
тини у порів-
нянні з вперше 
виявленим за-
хворюванням 
туберкульозом 
та оцінені діаг-
ностичні мож-
ливості різних 
методів їх ви-
явлення. 

11)  0110U001213 
А.10.08 

Удосконалити раннє ви-
явлення мультирезистен-
тних мікобактерій тубер-
кульозу у хворих на впе-
рше діагностований ту-
беркульлоз легень з ви-
користанням автомати-
зованої системи та ново-
го щільного живильного  

01.10 
12.12 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Розробка ново-
го щільного 
середовища 
для виділення 
M. tuberculosis 
з клінічного 
матеріалу хво-
рих на тубер-
кульоз легень  
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1 2 3 4 5 6 7 
  середовища    та його порів-

няльне дослі-
дження з ін-
шими відоми-
ми з викорис-
танням авто-
матизованої 
системи 
ВАСТЕС 960. 

12)  0110U001214 
А.10.09 

Розробити технологію 
застосування біологічно-
го зварювання тканин 
при хірургічному ліку-
ванні хворих на туберку-
льоз легень 

01.10 
12.12 

Калабуха 
І.А.,  
Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірур-
гії,  
лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Визначення дії 
низькотемпе-
ратурної висо-
кочастотної 
коагуляції на 
легеневу паре-
нхіму в умовах 
туберкульоз-
ного запалення 
та  обгрунту-
вання режимів 
низькотемпе-
ратурної висо-
кочастотної 
коагуляції для 
біологічного 
зварювання 
тканини зале-
жно від його 
фізичних  ха-
рактеристик. 

13)  0110U001215 
А.10.10 

Оцінити ефективність 
сучасних методів ліку-
вання плевральних випо-
тів різного генезу та роз-
рорбити нову технологію 
їх лікування 

01.10 
12.12 

Опанасен-
ко М.С. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 
та інвазив-
них мето-
дів діагно-
стики, від-
діл ІКТ 

немає Визначення 
можливостей 
консервативної 
терапії, пунк-
ційного методу 
(із застосуван-
ням торакоце-
нтезу та із за-
стосуванням 
мікродрену-
вання плевра-
льної порож-
нини), дрену-
вання плевра-
льної порож-
нини та відео-
торакоскопії 
при плевраль-
них випотах 
різного ґенезу. 
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1 2 3 4 5 6 7 
14)  0110U001216 

А.10.11 
Розробити організаційні 
заходи щодо раннього 
виявлення та профілак-
тики туберкульозу серед 
ВІЧ-інфікованих дітей та 
дітей, народжених від 
ВІЛ-інфікованих матерів 

01.10 
12.12 

Білогорце-
ва О.І. 
Відділення 
дитячої 
фтизіатрії, 
відділ ІКТ 

немає Вивчення ста-
ну епідеміоло-
гічної ситуації 
з туберкульозу 
та ВІЛ-
асоціойваної 
туберкульозної 
інфекції у ді-
тей в Україні 
за період 2006 
– 2009 рр. Ви-
значення рівня 
надання про-
титуберкульо-
зної допомоги 
ВІЛ-
інфікованим 
дітям та дітям, 
народженим 
від ВІЛ-
інфікованих 
матерів. 

1.3 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 “Державні цільові програми”: 
Назва програми: Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз 
у 2007 – 2011 роках. Строки виконання: 2007-2011 рр.  
Підстава для виконання: Закон України від 08.02.2007 р., № 648V 
Державний замовник: МОЗ та АМН України 

  

1 2 3 4 5 6 7 
15)  0108U000216 

ПА.08.02 
Вивчити ефективність 
організації лікування 
хворих на туберкульоз 
легень і вдосконалити 
заходи щодо її поліп-
шення 

01.08 
12.11 

Фещенко 
Ю.І., 
Мельник 
В.М.   
Відділ епі-
деміологі-
чних та ор-
ганізацій-
них про-
блем фти-
зіопульмо-
нології, 
відділ ІКТ 

немає Розробка осно-
вних пропози-
цій щодо удо-
сконалення  
стаціонарного і 
амбулаторного 
лікування хво-
рих на тубер-
кульоз легень, 
на основі яких 
у наступні роки 
будуть апробо-
вані і відкори-
говані заходи 
щодо поліп-
шення органі-
зації лікування 
хворих на ту-
беркульоз ле-
гень. 

  

1.4 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за державними замовленнями (назва, стро-
ки виконання, підстава для виконання, державний замовник) : --- 
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2. НДР, що виконуються за грантами іноземних фондів та організацій: --- 
  

3. НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --- 
  

4. НДР, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: --- 
  

5. Ініціативні наукові розробки: --- 
 
Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи 

 
 

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


