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1.1

НДР, що виконуються за бюджетом НАМН України по КПКВ 6561040:
“Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної і клінічної медицини”:

1
1.

2
0110U001208
А.10.03

3
Вивчити метаболічні порушення у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні
пневмонії

4
01.10
12.12

5
Коржов В.І.

6
437,3

7
8
немає На основі комплексного дослідження стану поліферментних
систем крові та вмісту нейротрансміттерів з`ясування характеру біохімічних порушень, їх взаємозв`язок із клінічним
перебігом захворювання та можливості та шляхів корекції
цих порушень у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії.
I квартал: Визначення метаболічної активності крові хворих
на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (ІІП). Підготовка
тварин для моделювання ідіопатичного фіброзуючого

1

2

3

4

2.

0110U001209
А.10.04

Вивчити клінікоморфологічні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу
легень

01.10
12.12

5

Ліскіна І.В.

6

443,2

7

8
альвеоліту (ІФА). Підготовка 1 наукової публікації.
II квартал: Визначення метаболічної активності крові хворих
на ІІП. Створення експериментальної моделі (ІФА) на щурах
та дослідження стану метаболізму крові. Підготовка інформаційного листа. Підготовка 1 наукової публікації.
III квартал: Визначення метаболічної активності крові хворих на ІІП. Вивчення впливу токоферолу на стан метаболізму крові тварин з експериментальним ІФА. Підготовка наукових публікацій.
IV квартал: Аналіз отриманих результатів досліджень. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка нововведення.
немає З’ясування гістоморфологічних змін легеневої тканини при
різних клініко-анатомічних формах мультирезистентного
туберкульозу легень.
I квартал: Освоєння методики фарбування гістологічних зрізів за Ван Гізоном. Підготовка інформаційного листа. Підготовка 2 наукових публікацій.
II квартал: Отримання результатів порівняльного аналізу активності кислої та лужної фосфатаз при різних ступенях активності туберкульозного процесу при ФКТ легенів та аналізу порушень жирового обміну в легенях порівняно з контролем. Підготовка 3 наукових публікацій.
III квартал: Дослідження та аналіз гістопрепаратів, пофарбованих за методиками ОЧГ та за Ван Гізоном. Узагальнення
щодо гістологічних особливостей розвитку сполучної тканини в перебігу МР-ТБ (на прикладі його фіброзно-кавернозної
форми). Підготовка 2 наукових публікацій.
IV квартал: Аналіз отриманих результатів досліджень. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка нововведення. Підготовка 3 наукових публікацій.
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1
3.

2
0111U010127
А.12.01

3
4
Вивчити патогенетичні
01.12
механізми імунологічних 12.14
порушень, обумовлених
розладами продукції та
рецепції гаммаінтерферону у хворих на
дуструктивний туберкульоз легень

5
Рекалова
О.М.

6
895,1

4.

0111U010128
А.12.02

Вивчити механізми патологічних змін системи
кровообігу та їх вплив на
стан фізичної активності
у хворих на бронхіальну
астму

Фещенко
Ю.І.

749,0

01.12
12.14

7
8
немає I квартал: Освоєння запланованих методів досліджень: з визначення рівнів спонтанної та стимульованої мікобактеріальними антигенами продукції гама-інтерферону мононуклеарними клітинами, квантиферон-тест, визначення експресії
рецепторів до гама-інтерферону на клітинах імунного захисту методом проточної цитофлюориметрії, визначення вмісту
клітин-продуцентів гама-інтерферону методом проточної
цитофлюориметрії, визначення інтенсивності поглинання
бактеріальних тест-об’єктів фагоцитуючими клітинами методом проточної цитофлюориметрії, визначення рівнів спонтанного та стимульованого кисеньзалежного метаболізму
фагоцитуючих клітин методом проточної цитофлюориметрії.
Розробка первинної наукової документації.
II квартал: Результати обстеження 20 тематичних хворих у
динаміці та 10 здорових осіб. Публікація наукових статей і
тез. Створення електронної клінічної бази даних.
III квартал: Результати обстеження 10 тематичних хворих у
динаміці та 5 здорових осіб. Проведення патентних досліджень. Підготовка 1 наукової публікації.
IV квартал: Результати обстеження 10 тематичних хворих у
динаміці. Аналіз отриманих результатів досліджень. Проведення патентних досліджень, оформлення проміжного звіту.
Підготовка 2 наукових публікацій.
немає I квартал: Освоєння запланованих методик досліджень. Розробка первинної наукової документації (тематична карта,
електронна клінічна база даних, щоденники самоспостереження, анкети).
II квартал: Результати обстеження 12 тематичних хворих.
Аналіз отриманих результатів із метою вивчення адекватності застосованих клініко-інструментальних методів обстеження.
III квартал: Результати обстеження 14 тематичних хворих.
IV квартал: Результати обстеження 9 тематичних хворих.
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1.2

“Прикладні наукові та науково-технічні розробки” (бюджет НАМН України):

1
5.

2
0110U001206
А.10.01

3
Розробити критерії диференціальної діагностики різних форм ідіопатичних інтерстиціальних
пневмоній, схеми диференційованого лікування
і диспансеризації хворих

4
01.10
12.12

5
Гаврисюк
В.К.

6
827,3

8
Аналіз отриманих результатів досліджень. Проведення патентних досліджень, оформлення проміжного звіту. Підготовка 5 наукових публікацій, 1 наукової доповіді.

7
8
немає Підвищення ефективності лікування хворих на ідіопатичні
інтерстиціальні пневмонії, зменшення частоти серйозних
побічних ефектів терапії глюкокортикостероїдами й цитостатиками.
I квартал: Розробка моделі диспансерного спостереження
хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії з використанням електронної бази даних. Підготовка 2 наукових публікацій, 2 наукових доповідей.
II квартал: Розробка оптимальних критеріїв диспансерного
спостереження на основі вивчення кореляційної залежності
між показниками оцінки задишки, якості життя та показниками функції газообміну. Підготовка 2 наукових публікацій,
1 наукової доповіді.
III квартал: Клінічна апробація розробленої системи диспансерного спостереження хворих на ІІП. Підготовка 2 наукових публікацій, 1 наукової доповіді.
IV квартал: Оцінка ефективності системи диспансерного
спостереження хворих ІІП із використанням електронної бази даних щодо якості контролю перебігу захворювання, моніторингу режимів терапії та оперативної оцінки побічних
ефектів глюкокортикостероїдів та цитостатичних засобів ;
розробка рекомендацій для її практичного застосування.
Проведення патентних досліджень, оформлення заключного
звіту. Підготовка методичних рекомендацій. Підготовка нововведення.
4

1
6.

2
0110U001207
А.10.02

3
Вивчити причини та частоту розвитку мультирезистентного туберкульозу легень у хворих з новими, хронічними випадками і рецидивами захворювання та розробити ефективні схеми лікування

4
01.10
12.12

5
Черенько
С.А.

6
621,0

7
8
немає Підвищення ефективності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень шляхом розробки оптимальних
комбінацій та кількості протитуберкульозних препаратів в
режимі хіміотерапії та встановити тривалість інтенсивної та
підтримуючої фаз хіміотерапії.
I квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих.
Аналіз зібраного клінічного матеріалу 435 тематичних хворих із метою встановлення частоти поширення туберкульозу
з розширеною резистентністю МБТ (РР ТБ) серед хворих на
мультирезистентний туберкульоз (МР ТБ), причин виникнення туберкульозу з розширеною резистентністю МБТ до
протитуберкульозних препаратів, факторів, що знижують
ефективність лікування хворих на МР ТБ. Підготовка 3 наукових публікацій, 3 наукових доповідей. Організація та проведення 1 науково-практичної конференції.
II квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих.
Аналіз зібраного клінічного матеріалу 450 тематичних хворих із метою встановлення ефективності лікування на момент завершення інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на
МР ТБ та РР ТБ та окремо у хворих із новими випадками,
повторним лікуванням (препаратами І ряду або препаратами
ІІ ряду). Підготовка 3 наукових публікацій.
III квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих.
Аналіз зібраного клінічного матеріалу 465 тематичних хворих із метою вивчення результатів лікування за клінікорентгенологічними, лабораторними показниками, даними
тесту медикаментозної чутливості до етамбутолу та препаратів II ряду у хворих на мультирезистентний туберкульоз та
окремо туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до
протитуберкульозних препаратів, окремо у хворих із новими
випадками, повторним лікуванням препаратами І ряду та повторним лікуванням препаратами ІІ ряду. Підготовка 3 наукових публікацій.
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7.

0110U001210
А.10.05

Підвищити інформативність клінікофункціональних критеріїв діагностики тяжкого
перебігу бронхіальної
астми та хронічного обструктивного захворювання легень

01.10
12.12

Фещенко
Ю.І.,
Яшина Л.О.

783,7

7

8
IV квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих та
40 тематичних карт на хворих, які лікувались в Луганському
обласному протитуберкульозному диспансері. Проспективний аналіз зібраного клінічного матеріалу 335 тематичних
хворих із метою порівняння у хворих на МР ТБ та РР ТБ
ефективності лікування в разі застосування різних за інтенсивністю режимів хіміотерапіі, розробка показань щодо їх
застосування. Клінічна апробація розробленого способу лікування хворих на туберкульоз легень із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів протягом інтенсивної фази хіміотерапії. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка нововведення.
немає Підвищення точності діагностики бронхіальної астми та
хронічного обструктивного захворювання легень із тяжким
перебігом.
I квартал: Освоєння методу капнометрії. Результати проведення капнометрії 20 хворим на ХОЗЛ. Аналіз зібраного
клінічного матеріалу 60 хворих на БА і ХОЗЛ із метою підвищення інформативності клініко-функціональних критеріїв
діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Аналіз результатів дослідження ЛОР-органів і показників риноманометрії у
20 хворих на БА і ХОЗЛ із метою підвищення інформативності клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого
перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного
захворювання легень. Підготовка 2 наукових публікацій.
II квартал: Результати проведення капнометрії 20 хворим на
ХОЗЛ. Аналіз функції зовнішнього дихання 60 хворих на БА
і ХОЗЛ із метою підвищення інформативності клінікофункціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу
бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Аналіз показників нічної полісомнографії 60
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8.

0110U001211
А.10.06

Розробити клінікодіагностичні критерії виникнення бронхіальної
астми у дітей для її ранньої діагностики

01.10
12.12

5

Костроміна
В.П.

6

493,7

7

8
хворих на БА і ХОЗЛ з метою підвищення інформативності
клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Підготовка 2 наукових публікацій.
III квартал: Результати проведення капнометрії 20 хворим на
ХОЗЛ. Аналіз результатів переносимості фізичного навантаження у 60 хворих на БА і ХОЗЛ із метою підвищення інформативності клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Підготовка 2 наукових
публікацій, 2 доповідей.
IV квартал: Результати проведення капнометрії 30 хворим на
БА. Аналіз результатів капнометрії всіх обстежених хворих
на БА і ХОЗЛ із метою підвищення інформативності клінікофункціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу
бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка 2 наукових публікацій, 2
доповідей. Підготовка 2 нововведень.
немає Підвищення ефективності діагностики бронхіальної астми у
дітей шляхом розробки нового способу та алгоритму діагностики на основі клінічних, функціональних, генетичних та
лабораторних досліджень.
I квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих.
Аналіз клінічного матеріалу з метою визначення клінікодіагностичних критеріїв виникнення бронхіальної астми у
дітей. Клінічна апробація розробленого способу диференціальної діагностики бронхіальної астми та обструктивного
бронхіту у дітей. Підготовка 4 наукових публікацій, доповідей.
II квартал: Результати обстеження 10 тематичних хворих.
Аналіз клінічного матеріалу з метою визначення клінікодіагностичних критеріїв виникнення бронхіальної астми у
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9.

0110U001212
А.10.07

Визначити фактори ризику рецидивів туберкульозу легень та розробити оптимальні методи їх
діагностики

01.10
12.12

Кужко М.М.

458,9

7

8
дітей. Продовження поповнення бази даних, ведення
електронного обліку даних. Клінічна апробація розробленого способу диференціальної діагностики бронхіальної астми
та обструктивного бронхіту у дітей. Підготовка 4 наукових
публікацій, доповідей.
III квартал: Результати обстеження 10 тематичних хворих.
Узагальнення результатів досліджень та аналіз отриманих
даних із метою розробки алгоритму ранньої діагностики
бронхіальної астми у дітей. Впровадження розробленого
способу диференціальної діагностики бронхіальної астми та
обструктивного бронхіту у дітей. Підготовка інформаційного листа. Проведення патентних досліджень. Підготовка 4
наукових публікацій, доповідей.
IV квартал: Впровадження розробленого способу диференціальної діагностики бронхіальної астми та обструктивного
бронхіту у дітей. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка 4 наукових публікацій.
Підготовка нововведення.
немає Підвищення ефективності діагностики рецидивів туберкульозу легень шляхом визначення факторів ризику їх виникнення на основі клінічних, рентгенологічних, імунологічних,
молекулярно-генетичних та мікробіологічних проявів захворювання.
I квартал: Результати обстеження та аналізу архівних історій хвороб 40 тематичних хворих. Дослідження впливу протитуберкульозної терапії на розвиток імунологічної недостатності протягом основного курсу лікування. Установлення
факторів ризику для ранніх та пізніх рецидивів туберкульозу
легень. Підготовка заявки на корисну модель. Підготовка 3
наукових публікацій, 1 доповіді.
II квартал: Аналіз зібраного клінічного матеріалу 265 тематичних хворих із метою формування груп ризику розвитку
рецидивів туберкульозу легень. Клінічна апробація
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10. 0110U001213
А.10.08

3

4

Удосконалити раннє виявлення мультирезистентних мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульлоз легень з використанням автоматизованої системи та нового щільного живильного
середовища

01.10
12.12

5

Журило
О.А.

6

567,3

7

8
розробленого методу протирецидивної індивідуалізованої
імунокорекції в осіб із великими залишковими туберкульозними змінами в легенях. Підготовка 4 наукових публікацій,
1 доповіді.
III квартал: Аналіз зібраного клінічного матеріалу з метою
розробки профілактичних заходів щодо попередження розвитку рецидивів туберкульозу легень. Підготовка інформаційного листа. Підготовка 2 наукових публікацій, 1 доповіді.
IV квартал: Аналіз зібраного клінічного матеріалу з метою
розробки технології діагностичних та профілактичних заходів по ранній діагностиці рецидивів туберкульозу легень.
Проведення патентних досліджень, оформлення заключного
звіту. Підготовка 4 наукових публікацій, 1 доповіді. Підготовка нововведення.
немає Підвищення ефективності виділення MБТ і визначення їх
медикаментозної стійкості у хворих на вперше діагностований мультирезистентний туберкульоз легень та експериментальне обгрунтування застосування автоматизованої системи
для досліджень клінічного матеріалу пацієнтів із підозрою
на туберкульоз, і хворих з установленим клінічним діагнозом у залежності від клінічної категорії захворювання.
I квартал: Наукове обґрунтування застосування системи
ВАСТЕС 960 для досліджень клінічного матеріалу пацієнтів
із підозрою на туберкульоз та хворих з установленим клінічним діагнозом у залежності від клінічної категорії захворювання. Підготовка 2 інформаційних листів.
II квартал: Впровадження стандартизованого методу визначення медикаментозної стійкості M. tuberculosis до препаратів 2-го ряду з використанням системи ВАСТЕС 960 в мережу бактеріологічних лабораторій України 3-го рівня. Підготовка 2 наукових публікацій.
III квартал: Вивчення структури, частоти і профілю штамів
мікобактерій туберкульозу, що були виділені в стаціонарі
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11. 0110U001214
А.10.09

Розробити технологію
застосування біологічного зварювання тканин
при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень

01.10
12.12

Калабуха
І.А.,
Радіонов
Б.В.

390,6

12. 0110U001215
А.10.10

Оцінити ефективність
сучасних методів лікування плевральних випотів різного ґенезу та розробити нову технологію
їх лікування

01.10
12.12

Опанасенко
М.С.

416,9

7

8
НІФП в 2012 році в порівнянні з 2006 роком. Підготовка 1
наукової публікації, 2 доповідей.
IV квартал: Розробка протоколу проведення мікробіологіч
ного моніторингу за первинною медикаментозною стійкістю
збудника туберкульозу в Україні. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка 1 наукової публікації, 2 доповідей. Підготовка 2 нововведень.
немає Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз
легень на основі застосування низькотемпературної високочастотної коагуляції для біологічного зварювання тканин.
I квартал: Результати обстеження 20 тематичних хворих.
Розробка технології застосування біологічного зварювання
тканин. Підготовка 4 наукових публікацій.
II квартал: Результати обстеження 20 тематичних хворих,
аналіз зібраного архівного клінічного матеріалу (60 історій
хвороб). Клінічна апробація розробленої технології застосування біологічного зварювання тканин. Підготовка 4 наукових публікацій.
III квартал: Результати обстеження 20 тематичних хворих.
Клінічна апробація розробленої технології застосування біологічного зварювання тканин. Підготовка інформаційного
листа. Підготовка 5 наукових публікацій.
IV квартал: Аналіз результатів апробації розробленої технології застосування біологічного зварювання тканин. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту.
Підготовка 5 наукових публікацій. Підготовка нововведення.
немає Оптимізація лікування плевральних випотів різного ґенезу
шляхом створення єдиної лікувальної технології на основі
оцінки ефективності інвазивних і консервативних методів
лікування при різних етіологічних і клінічних формах даної
патології.
I квартал: Клінічна апробація розробленого способу лікування ексудативного плевриту різного ґенезу. Підготовка 5
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13. 0110U001216
А.10.11
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4
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Розробити організаційні
заходи щодо раннього
виявлення та профілактики туберкульозу серед
ВІЧ-інфікованих дітей та
дітей, народжених від
ВІЛ-інфікованих матерів

01.10
12.12

Білогорцева
О.І.

574,8

7

8
наукових публікацій, 1 доповіді.
II квартал: Клінічна апробація розробленого способу лікування плеврального випоту неясного ґенезу, ускладненого
випітним перикардитом. Підготовка 5 наукових публікацій,
1 доповіді.
III квартал: Клінічна апробація розробленого способу лікування плеврального випоту різного ґенезу. Підготовка 5 наукових публікацій, 1 доповіді.
IV квартал: Розробка сучасного алгоритму лікування плевральних випотів з урахуванням ефективності різних інвазивних і консервативних методів при різних етіологічних і клінічних формах даної патології. Проведення патентних досліджень, оформлення заключного звіту. Підготовка 5 наукових
публікацій, 1 доповіді. Підготовка нововведення.
немає Підвищення ефективності протитуберкульозної допомоги
ВІЛ-інфікованим дітям та дітям, народженим від ВІЛінфікованих матерів шляхом розробки та впровадження організаційних заходів щодо раннього виявлення, профілактики туберкульозу та диспансерного спостереження за вказаними контингентами дітей.
I квартал: Аналіз форм оперативної інформації (88 звітів
обласних дитячих фтизіатрів) за 5 років (2006 – 2010 рр.) з
метою вивчення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу та ВІЛ-асоційованої туберкульозної інфекції у дітей в
Україні. Підготовка інформаційного листа. Підготовка 1 наукової публікації.
II квартал: Аналіз клінічного матеріалу 85 тематичних хворих із метою визначення ефективності лікування туберкульозу у ВІЛ–інфікованих дітей. Підготовка 2 наукових публікацій, 2 доповідей.
III квартал: Підготовка проекту наказу МОЗ України за результатами проведених досліджень. Проведення патентних
досліджень. Підготовка 2 наукових публікацій, 2 доповідей.
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14. 0111U001540
А.11.01

3
Вивчити роль вірусних
збудників у перебігу
бронхіальної астми та
оптимізувати діагностику і лікування інфекційного загострення цієї недуги

4
01.11
12.13

5
Дзюблик
О.Я.

6
763,5

15. 0111U010129
А.12.03

Розробити заходи щодо
поліпшення організації
виявлення і лікування
хворих на хіміорезистентний туберкульоз в

01.12
12.14

Мельник
В.М.

1244,6

7
8
немає IV квартал: Оформлення заключного звіту. Підготовка 3 наукових публікацій, 2 доповідей. Підготовка нововведення.
I квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих з
інфекційним загостренням бронхіальної астми (ІЗ БА). Проведення вірусологічних досліджень із метою встановлення
спектру вірусних збудників ІЗ БА. Аналіз отриманих матеріалів із метою розробки оптимальної схеми лікування ІЗ БА
вірусної етіології. Підготовка 1 наукової праці, 1 доповіді.
II квартал: Результати обстеження 10 тематичних хворих.
Проведення вірусологічних досліджень із метою встановлення спектру вірусних збудників ІЗ БА. Клінічна апробація
розробленого способу лікування ІЗ БА вірусної етіології. Підготовка 1 наукової праці, 1 доповіді.
III квартал: Результати обстеження 10 тематичних хворих.
Проведення вірусологічних досліджень із метою встановлення спектру вірусних збудників ІЗ БА. Клінічна апробація
розробленого способу лікування ІЗ БА вірусної етіології.
Проведення патентних досліджень. Підготовка заявки про
видачу патенту України на корисну модель. Підготовка 2
наукових праць, 1 доповіді.
IV квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих.
Проведення вірусологічних досліджень із метою встановлення спектру вірусних збудників ІЗ БА. Аналіз отриманого
матеріалів клінічних та вірусологічних досліджень. Оформлення проміжного звіту. Підготовка 2 наукових публікацій, 1
доповіді.
немає I квартал: Розробка спеціальної анкети для головних лікарівфтизіатрів, створення електронної бази для внесення даних з
архівних історій хвороб. Аналіз даних офіційної звітності з
туберкульозу за формою № 4-1 за 2009-2010 рр. з метою вивчення поширеності хіміорезистентного туберкульозу в
Україні та її адміністративних територіях. Підготовка 1 наукової публікації.
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Україні
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II квартал: Аналіз даних звітності з туберкульозу за формою
№ 8-3 за 2009-2010 рр. з метою вивчення спектру стійкості
МБТ до антимікобактеріальних препаратів в України та її
адміністративних територіях. Підготовка 1 наукової публікації, 2 доповідей.
III квартал: Аналіз даних анкетування головних лікарівфтизіатрів 27-ми адміністративних територій України. Узагальнення даних офіційної статистики, спеціальної анкети та
аналізу ситуації в окремих адміністративних територіях із
метою вивчення стану та недоліків організації виявлення
хворих на хіміорезистентний туберкульоз в Україні та її адміністративних територіях. Підготовка 3 наукових публікацій, 1 доповіді.
IV квартал: Внесення в електронну базу даних 100 архівних
історій хвороб хворих на туберкульоз легень. Аналіз даних
офіційної статистики, спеціальної анкети та матеріалів архівних історій хвороб із метою визначення недоліків щодо організації виявлення хворих на хіміорезистентний туберкульоз в Україні. Оформлення проміжного звіту. Підготовка 1
наукової публікації, 2 доповідей.

1.3 “Державні цільові програми”
Назва програми: Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Строки виконання: 2009-2013 рр.
Підстава для виконання: Закон України вiд 19.02.2009 р., № 1026-VI
Державний замовник: МОЗ та НАМН України
1
2
16. 0111U003249
ПА.11.02
1
2

3
Розробити короткострокові режими
3
протитуберкульозної хі-

4
01.11
12.13
4

5
Фещенко
Ю.І.,
5
Черенько

6
779,1
6

7
8
немає I квартал: Результати обстеження 30 тематичних хворих на
ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, котрим на фоні
7
8
протитуберкульозної хіміотерапії призначено АРТ. Буде ви13

міотерапії для хворих на
ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ

С.О.

значено вплив антиретровірусної терапії на перебіг туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ залежно від
стану імунітету та періоду її призначення. Підготовка 1 наукової публікації.
II квартал: Результати вивчення віддалених результатів лікування 35 тематичних хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ залежно від стану імунітету за кількістю рецидивів
туберкульозу після завершення основного курсу хіміотерапії. Підготовка 1 наукової публікації.
III квартал: Результати вивчення віддалених результатів кування 35 тематичних хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ
залежно від стану імунітету за кількістю рецидивів туберкульозу після завершення основного курсу хіміотерапії. Розробка способу короткострокової протитуберкульозної хіміотерапії для лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ,
клінічна апробація його у 10 хворих із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ. Підготовка 1 наукової публікації.
IV квартал: Клінічна апробація розробленого способу короткострокової протитуберкульозної хіміотерапії у 20 хворих на
ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ. Підготовка заявки про видачу
патенту України на корисну модель. Підготовка змін до
Протоколу надання медичної допомоги хворим на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. Проведення патентних досліджень. Оформлення проміжного звіту. Підготовка 1 наукової
доповіді.

1.4 НДР, що виконуються за державними замовленнями (назва, строки виконання, підстава для виконання, державний замовник) : --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: --14

1
5.

2
3
Ініціативні наукові розробки:

1
2
17. 0111U001173
І.11.03

3
Ефективність лікування
хворих на вперше діагностований туберкульоз
легень в залежності від
способу введення протитуберкульозних препаратів

4

5

6

4
01.11
12.12

5
Кужко М.М.

6
0,0

7

8

7
8
немає Підвищення ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом оптимізації схем інтенсивної фази протитуберкульозної хіміотерапії.
I квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих. Дослідження фармакодинаміки інбутолу та ріфонату. Підготовка 1 наукової публікації, 1 доповіді.
II квартал: Результати обстеження 15 тематичних хворих.
Аналіз зібраного клінічного матеріалу з метою вивчення переносимості модифікованої схеми лікування у хворих на
вперше діагностований туберкульоз легень. Підготовка 1 наукової публікації.
III квартал: Аналіз зібраного клінічного матеріалу з метою
визначення категорій хворих, що потребують оптимізації
схем інтенсивної фази протитуберкульозної хіміотерапії.
Підготовка 1 наукової публікації, 1 доповіді.
IV квартал: Аналіз зібраного клінічного матеріалу щодо
ефективності лікування хворих на вперше діагностований
туберкульоз легень у залежності від способу введення протитуберкульозних препаратів із метою розробки показань до
застосування модифікованої схеми лікування. Оформлення
заключного звіту. Підготовка інформаційного листа. Підготовка 2 наукових публікацій. Підготовка нововведення.

Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи.

Учений секретар інституту, д.м.н.

В.О. Юхимець
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