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Очікувані результати 
в 2013 році 

поквартальні результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

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

  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 0111U010127 

А.12.01 
Вивчити патогенетичні 
механізми імунологічних 
порушень, обумовлених 
розладами продукції та 
рецепції гамма-
інтерферону у хворих на 
дуструктивний туберку-
льоз легень 

01.12 
12.14 

Рекалова 
О.М. 

657,4 
I кв. 
157,6 
II кв. 
164,1 
III кв. 
163,5 

 

немає Розробка технології застосування препаратів - індукторів 
інтерферонів у хворих на деструктивний туберкульоз легень 
в залежності від варіантів мононуклеарної недостатності та 
порушень в системі гама-інтерферону. 
I квартал – Обстеження 10 тематичних хворих у динаміці з 
визначенням у них наявності та варіантів порушень в систе-
мі гама-інтерферону та визначенням показань для проведен-
ня інтеферонотерапії. Підготовка 1 наукових публікації. 
Створення електронної бази даних на 10 обстежених хворих.  
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     IV кв. 

172,2 
 II  квартал – Обстеження 15 тематичних хворих у динаміці з 

визначенням у них наявності та варіантів порушень в систе-
мі гама-інтерферону та визначенням показань для проведен-
ня інтеферонотерапії. Підготовка 4 наукових публікацій. 
Створення електронної бази даних на 15 обстежених хворих. 
III квартал – Обстеження 5 тематичних хворих у динаміці з 
визначенням у них наявності та варіантів порушень в систе-
мі гама-інтерферону та визначенням показань для проведен-
ня інтеферонотерапії, аналіз ефективності проведеного ліку-
вання. Підготовка 5 наукових публікацій. Створення елект-
ронної бази даних на  5 обстежених хворих. Статистична об-
робка отриманих даних. Проведення патентних досліджень.  
IV квартал – Аналіз отриманих результатів досліджень. Пі-
дготовка заявки на корисну модель. Підготовка 2 наукових 
публікацій. Проведення патентних досліджень. Оформлення 
проміжного звіту. 

2. 0111U010128 
А.12.02 

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

01.12 
12.14 

Фещенко 
Ю.І. 

518,0 
I кв. 
124,2 
II кв. 
129,3 
III кв. 
128,8 
IV кв. 
135,7 

немає Нові дані щодо порушення функціонального стану системи 
кровообігу в умовах дозованого фізичного навантаження в 
залежності від ступеня бронхіальної обструкції та стадії за-
хворювання у хворих на бронхіальну астму. Також буде роз-
роблено «Спосіб профілактики прогресування патологічних 
змін системи кровообігу у хворих на бронхіальну астму» та 
«Спосіб покращання фізичної активності у хворих на брон-
хіальну астму». 
I квартал – первинне обстеження, внесення в електронну 
базу  та аналіз отриманих результатів 10 тематичних хворих. 
Аналіз та узагальнення даних клініко-функціонального, ла-
бораторного дослідження 50 тематичних хворих в динаміці. 
Підготовка 4 наукових публікацій.  
II квартал –первинне обстеження та внесення в електронну 
базу 8 тематичних хворих та 5 здорових осіб. Аналіз пер-
винної наукової документації 58 хворих в динаміці та 15  
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       здорових осіб. Підготовка 3 наукових публікацій. Підготовка 

заявки на корисну модель. 
III квартал –первинне обстеження та внесення в електронну 
базу 10 тематичних хворих. Аналіз первинної наукової до-
кументації 68 хворих в динаміці. Підготовка 2 наукових пу-
блікацій. Підготовка заявки на корисну модель. 
IV квартал – первинне обстеження та внесення в електрон-
ну базу 7 тематичних хворих та 5 здорових осіб. Аналіз пер-
винної наукової документації 75 хворих в динаміці та 20 
здорових осіб. Підготовка 3 наукових публікацій.  Прове-
дення патентних досліджень. Оформлення проміжного звіту. 

3. 0113U000262 
А.13.03 

Вивчити механізми роз-
витку метаболічних по-
рушень і обгрунтувати 
можливість їх корекції 
при експериментальному 
легеневому набряку 

01.13 
12.15 

Коржов В.І. 366,6 
I кв. 
87,9 
II кв. 
91,4 

III кв. 
91,2 

IV кв. 
96,1 

немає Встановлення механізмів порушень функцій глутатіон-
залежної та оксидантно-антиоксидантної систем крові при 
експериментальному легеневому набряку після введення рі-
зних доз адреналіну та в динаміці розвитку захворювання. 
I квартал – налагодження медодів дослідження глутатіон-
залежної та оксидантно-антиоксидантної систем крові, під-
готовка тварин для моделювання легеневого набряку. Ви-
значення активності глутатіон-залежної і оксидантно-
антиоксидантної систем крові у 12 інтактних щурів та дослі-
дження  гістоморфологічних показників легеневої тканини. 
Аналіз отриманого матеріалу. Підготовка 1 публікації. 
II квартал – дослідження активності глутатіон-залежної і 
оксидантно-антиоксидантної систем крові у 20 щурів з екс-
периментальним легеневим набряком після введення різних 
доз адреналіну. Дослідження гістоморфологічних змін в ле-
генях. Аналіз отриманого матеріалу. Підготовка 1 наукової 
публікації. 
III квартал – дослідження функціонального стану поліфер-
ментних систем крові  і гістоморфологічних змін при експе-
риментальному легеневому набряку в динаміці розвитку за-
хворювання (20 щурів). Підготовка 2 наукових публікацій. 
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       IV квартал – аналіз отриманих результатів досліджень. 

Проведення патентних досліджень. Оформлення проміжного 
звіту. 

4. 0113U000263 
А.13.04 

Дослідити патологоана-
томічні ознаки фази про-
гресування туберкульозу 
легень на тлі його пато-
морфозу 

01.13 
12.15 

Ліскіна І.В. 473,5 
I кв. 
113,5 
II кв. 
118,2 
III кв. 
117,8 
IV кв. 
124,0 

немає Виявлення низки достовірних патологоанатомічних показ-
ників туберкульозу легень при його прогресуванні, що дасть 
змогу удосконалити діагностичні морфологічні критерії ви-
значення об’єктивного стану хворого для можливої подаль-
шої корекції хіміотерапевтичного лікування. 
I квартал – набір патологоанатомічних показників для ви-
значення частоти різних форм туберкульозного ураження 
легень серед хворих, які отримали хірургічне лікування в 
клініці Інституту за 2010-2012 роки. Оформлення бази даних 
тематичних хворих, розробка тематичної карти. Підготовка 2 
наукових публікацій. 
II квартал – визначення питомої ваги випадків прогресую-
чого туберкульозу легень за морфологічним дослідженням у 
хворих на туберкульоз легень, які отримали хірургічне ліку-
вання в клініках Інституту за 2010-2012 роки. Гістологічне 
дослідження тканин легень 50 прооперованих хворих на ту-
беркульоз легень у формах – ФКТ, туберкульоми та казеозна 
пневмонія (30 хворих з морфологічними ознаками прогресу-
вання специфічного запалення та 20 осіб – з морфологічни-
ми ознаками помірно-низької активності запального процесу 
(група порівняння)). Постановка гістохімічних методик за-
барвлення гістопрепаратів легеневої тканини на виявлення 
КСП у хворих на туберкульоз легень. Підготовка 2 наукових 
публікацій. 
III квартал – визначення частоти мікробіологічного вияв-
лення мікобактерій в мокротинні та/або операційному мате-
ріалі у хворих на прогресуючий туберкульоз легень, які 
отримали хірургічне лікування в клініках Інституту за 2010-
2012 роки. Уточнення даних щодо резистентності збудника,  
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       наявності поєднаної ко-інфекції ВІЛ/СНІД та іншої супут-

ньої патології в групі дослідження. Підготовка 1 наукової 
публікації. 
IV квартал - Аналіз отриманих результатів досліджень. Пі-
дготовка 2 наукових публікацій. Проведення патентних дос-
ліджень. Оформлення проміжного звіту. 

  
1.2  “Прикладні наукові та науково-технічні розробки”  (бюджет НАМН України): 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
5. 0111U001540 

А.11.01 
Вивчити роль вірусних 
збудників у перебігу 
бронхіальної астми та 
оптимізувати діагности-
ку і лікування інфекцій-
ного загострення цієї не-
дуги 

01.11 
12.13 

Дзюблик 
О.Я. 

642,7 
I кв. 
154,1 
II кв. 
160,4 
III кв. 
159,8 
IV кв. 
168,4 

немає Нові данні про спектр вірусних і бактеріальних збудників 
інфекційного загострення БА; нові схеми діагностики та лі-
кування інфекційного загострення  БА вірусної етіології, які 
сприятимцть підвищенню ефективності лікування хворих. 
І квартал – клінічна апробація розроблених способів діаг-
ностики та лікування ІЗ БА. Аналіз результатів обстеження і 
лікування 15 тематичних хворих. Підготовка 2 наукових пу-
блікацій. 
ІІ квартал – клінічна апробація розроблених способів діаг-
ностики та лікування ІЗ БА. Аналіз результатів обстеження і 
лікування 10 тематичних хворих. Підготовка 1 інформацій-
ного листа, 2 наукових публікацій. 
ІІІ квартал – клінічна апробація та впровадження розробле-
них способів діагностики та лікування ІЗ БА. Аналіз резуль-
татів обстеження і лікування 10 тематичних хворих. Підго-
товка 2 наукових публікацій. 
ІV квартал – клінічна апробація та впровадження розробле-
них способів діагностики та лікування ІЗ БА. Аналіз резуль-
татів обстеження і лікування тематичних 15 хворих. Аналіз 
отриманих матеріалів. Підготовка 1 нововведення, 3 науко-
вих публікацій. Проведення патентних досліджень. Оформ-
лення заключного звіту. 
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6. 0111U010129 

А.12.03 
Розробити заходи щодо 
поліпшення організації 
виявлення і лікування 
хворих на хіміорезистен-
тний туберкульоз в 
Україні 

01.12 
12.14 

Мельник 
В.М.  

469,0 
I кв. 
112,4 
II кв. 
117,1 
III кв. 
116,6 
IV кв. 
122,9 

немає Розробка організаційних підходів до лікування хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз на підставі оцінки даних що-
до ефективності лікування, стану та недоліків організації лі-
кування хворих на цю недугу. 
I квартал – аналіз результатів вивчення ефективності ліку-
вання хворих на хіміорезистентний туберкульоз, які були 
зареєстровані у 2009 р. в адміністративних територіях Укра-
їни. Підготовка 2 наукових публікацій. 
II квартал – аналіз ефективності лікування хворих на хіміо-
резистентний туберкульоз за даними архівних історій хво-
роб. Підготовка рукопису монографії, методичного посібни-
ка, 2 наукових публікацій. 
III квартал – аналіз ефективності лікування хворих на хімі-
орезистентний туберкульоз, які були зареєстровані у 2010 р. 
в адміністративних територіях України. Аналіз опитування 
головних лікарів-фтизіатрів адміністративних територій що-
до стану організації лікування хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз. Підготовка 2 наукових публікацій. 
IV квартал – виявлення недоліків організації лікування 
хворих на хіміорезистентний туберкульоз на підставі аналізу 
опитування головних лікарів-фтизіатрів адміністративних 
територій України. Підготовка 2 наукових публікацій. Офо-
рмлення проміжного звіту.  

7. 0113U000260 
А.13.01 

Дослідити фізичний стан 
та якість життя в осіб, 
вилікуваних від саркої-
дозу органів дихання, 
вивчити фактори ризику 
несприятливого перебігу 
захворювання та розро-
бити нову технологію 
диференційованого  

01.13 
12.15 

Гаврисюк 
В.К.  

681,1 
I кв. 
163,5 
II кв. 
170,0 
III кв. 
169,6 
IV кв. 
178,0 

немає Визначення структури хворих на саркоїдоз органів дихання 
по стадіям захворювання, оцінка якості лікування на основі 
вивчення матеріалів амбулаторних карт та історій хвороб за 
5-річний період. 
І квартал – вивчення показників епідеміології саркоїдозу 
органів дихання за даними контрольованого дослідження в 
двох регіонах України.  
ІІ квартал – дослідження структури хворих на саркоїдоз 
органів дихання за матеріалами амбулаторних карт й історій  
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  лікування хворих     хвороб за 5-річний період (2008–2012 рр.). Підготовка 2 нау-

кових публікацій. 
ІІІ квартал – оцінка якості лікування хворих за матеріалами 
амбулаторних карт й історій хвороб за 5-річний період 
(2008–2012 рр.). Підготовка 2 наукових публікацій. 
IV квартал – визначення основних прогностичних факторів 
несприятливого перебігу саркоїдозу органів дихання. Підго-
товка 2 наукових публікацій. Проведення патентних дослі-
джень. Оформлення проміжного звіту. 

8. 0113U000261 
А.13.02 

Розробити ефективні 
стандартні та індивідуа-
лізовані режими хіміоте-
рапії для лікування хво-
рих на мультирезистент-
ний туберкульоз легень 

01.13 
12.15 

Черенько 
С.А.  

540,0 
I кв. 
129,4 
II кв. 
134,8 
III кв. 
134,3 
IV кв. 
141,5 

немає Вивчення поширеності та профілю медикаментозної резис-
тентності МБТ до протитуберкульозних препаратів ІІ ряду у 
хворих на мультирезистентний туберкульоз залежно від до-
свіду попереднього застосування протитуберкульозних  
препаратів та встановлення причини виникнення у них ту-
беркульозу із розширеною резистентністю МБТ. 
I квартал – обстеження та лікування 15 тематичних хворих. 
Розробка первинної наукової документації. Введення даних 
у електронну клінічну базу даних. Аналіз отриманих резуль-
татів з метою вивчення профілю мультирезистентності МБТ 
у хворих, котрим у минулому не застосували протитуберку-
льозні препарати, котрим застосовували лише протитубер-
кульозні препарати І ряду, котрим застосовували протиту-
беркульозні препарати І-ІІ ряду. Підготовка 3 наукових пуб-
лікацій. 
II квартал – обстеження та лікування 15 тематичних хво-
рих. Введення даних у електронну клінічну базу даних. 
Аналіз отриманих результатів з метою встановлення поши-
реності туберкульозу з розширеною резистентністю МБТ до 
протитуберкульозних препаратів, мультирезистентного ту-
беркульозу із офлоксацинрезистентними штамами МБТ, му-
льтирезистентного туберкульозу із офлоксацинчутливими 
штамами МБТ. Підготовка 3 наукових публікацій. 



8 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       III  квартал – обстеження та лікування 15 тематичних хво-

рих. Введення даних у електронну клінічну базу даних. 
Аналіз отриманих результатів з метою встановлення груп 
ризику щодо виникнення туберкульозу з розширеною резис-
тентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів, муль-
тирезистентного туберкульозу із офлоксацинрезистентними 
штамами МБТ, мультирезистентного туберкульозу із офлок-
сацинчутливими штамами МБТ. Підготовка 3 наукових пу-
блікацій. 
IV квартал – обстеження та лікування 15 тематичних хво-
рих. Введення даних у електронну клінічну базу даних. Ана-
ліз отриманих результатів з метою встановлення ефективної 
комбінації протитуберкульозних препаратів за переліком, 
кількістю та переносимістю в інтенсивну фазу в складі інди-
відуалізованих режимів хіміотерапії та визначення її трива-
лості для хворих на мультирезистентний туберкульоз та ту-
беркульоз із розширеною резистентністю МБТ до протиту-
беркульозних препаратів. Підготовка 3 наукових публікацій, 
1 посібника для лікарів. Проведення патентних досліджень. 
Оформлення проміжного звіту. 

9. 0113U000264 
А.13.05 

Розробити ефективні лі-
кувальні заходи медич-
ної допомоги хворим на 
обструктивні захворю-
вання легень 

01.13 
12.15 

Фещенко 
Ю.І.,  
Яшина Л.О. 

555,2 
I кв. 
133,1 
II кв. 
138,6 
III кв. 
138,2 
IV кв. 
145,3 

немає Підвищення ефективності лікування хворих на ХОЗЛ у по-
єднанні з депресією за рахунок додання до базисної терапії 
агомелатину (препарат Мелітор), розробка алгоритму діаг-
ностики хворих на ХОЗЛ у поєднанні з депресією. 
І квартал – розробка первинної наукової документації. Роз-
робка дизайну дослідження. Освоєння запланованих методів 
досліджень. Проведення скринінгу хворих на ХОЗЛ для ви-
значення хворих, у яких ХОЗЛ поєднується з депресією; 
відбір та комплексне обстеження 30 тематичних хворих на 
ХОЗЛ у поєднанні з депресією. Розробка електронної бази 
даних та її заповнення. Підготовка 2 наукових публікацій. 
ІІ квартал – проведення анкетування та комплексного  



9 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       обстеження 30 тематичних хворих на ХОЗЛ у поєднанні з 

депресією через 2 тижні та через 1 місяць від початку ліку-
вання. Заповнення електронної бази даних. Підготовка 2 на-
укових публікацій. 
ІІІ квартал – проведення анкетування та комплексного об-
стеження 30 хворих на ХОЗЛ у поєднанні з депресією через 
2 місяці від початку лікування. Заповнення електронної бази 
даних. Підготовка 2 наукових публікацій. 
ІV квартал – проведення анкетування та комплексного об-
стеження 30 хворих на ХОЗЛ у поєднанні з депресією через 
3 місяці від початку лікування. Розробка алгоритму 
діагностики хворих на ХОЗЛ у поєднанні з депресією. Про-
ведення патентних досліджень. Проведення аналізу науково-
го матеріалу. Підготовка 2 наукових публікацій. Оформлен-
ня проміжного звіту. 

10. 0113U000265 
А.13.06 

Розробити критерії про-
гнозування перебігу 
бронхіальної астми у ді-
тей 

01.13 
12.15 

Костроміна 
В.П. 

368,0 
I кв. 
88,2 
II кв. 
91,9 

III кв. 
91,5 

IV кв. 
96,4 

немає Визначення клінічних особливостей та діагностичних мар-
керів, що мають найбільшу інформативність для певного 
ступеня тяжкості перебігу БА у дітей. 
I квартал – освоєння запланованих методик досліджень. Ро-
зробка первинної наукової документації (тематична карта, 
електронна клінічна база даних,  анкети). 
II квартал – обстеження 12 тематичних хворих. 
Аналіз отриманих результатів із метою вивчення адекватно 
сті застосованих клініко-інструментальних методів обсте- 
ження. Підготовка 1 наукової публікації. 
III квартал – обстеження 14 тематичних хворих. Підготовка 
2 наукових публікацій 
IV квартал – обстеження 9 тематичних хворих. Аналіз 
отриманих результатів досліджень. Підготовка 2 наукових 
публікацій. Проведення патентних досліджень. Оформлення 
проміжного звіту. 
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11. 0113U000266 

А.13.07 
Розробити нові інтенси-
вні короткострокові ре-
жими протитуберкульоз-
ної хіміотерапії у хворих 
на вперше діагностова-
ний туберкульоз легень 

01.13 
12.15 

Кужко М.М. 455,6 
I кв. 
109,2 
II кв. 
113,7 
III кв. 
113,3 
IV кв. 
119,4 

немає Визначення фармакокінетики антимікобактеріальних препа-
ратів та бактеріостатичної активністі крові при різних режи-
мах протитуберкульозної терапії у хворих на вперше діагно-
стований туберкульоз легень. 
I  квартал – освоєння запланованих методик досліджень з 
визначення фармакокінетики антимікобактеріальних препа-
ратів та бактеріостатичної активності крові при різних ре-
жимах протитуберкульозної терапії. Розробка первинної на-
укової документації. Підготовка 2 наукових публікацій.  
II квартал – обстеження 22 тематичних хворих. Визначення 
фармакокінетичних характеристик препаратів етамбутолу, з 
метою встановлення відмінностей між створюваними кон-
центраціями препаратів, в залежності від способу їх введен-
ня. Підготовка 2 наукових публікацій.  
IІI квартал – обстеження 20 тематичних хворих. Установ-
лення бактеріостатичної активності крові при різних режи-
мах протитуберкульозної терапії у хворих на вперше діагно-
стований туберкульоз легень. Підготовка 3 наукових публі-
кацій.  
IV квартал – обстеження 24 тематичних хворих. Визначен-
ня фармакокінетичних характеристик препаратів моксифло-
ксацину, з метою встановлення відмінностей між створюва-
ними концентраціями препаратів, в залежності від способу 
їх введення. Підготовка 2 наукових публікацій. Проведення 
патентних досліджень. Оформлення проміжного звіту. 

12. 0113U000267 
А.13.08 

Розробити алгоритм ге-
но-фенотипічної діагнос-
тики туберкульозу з ран-
нім визначенням резис-
тентності мікобактерій 
до антимікобактеріаль-
них препаратів 

01.13 
12.15 

Журило 
О.А. 

623,3 
I кв. 
149,4 
II кв. 
155,6 
III кв. 
155,0 

немає Визначення критеріїв резистентності M. tuberculosis до пре-
паратів циклосерину і моксифлоксацину в рідкому живиль-
ному середовищі, впровадження нової молекулярно-
генетичної системи для досліджень клінічного матеріалу па-
цієнтів з підозрою на туберкульоз і хворих із встановленим 
клінічним діагнозом в роботу лабораторії мікробіології ін-
ституту. 
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     IV кв. 

163,3 
 I квартал – проведення лабораторних  іспитів тест-системи 

гібридизації з типоспецифічними зондами (система Geno 
Type, технологія  ДНК-стрипів) з метою використання її для 
молекулярно-біологічної ідентифікації мікобактерій і прис-
кореного визначення медикаментозної стійкості мікобакте-
рій. Підготовка 1 наукової публікації. Підготовка 1 проекту 
наказу МОЗ України. 
II квартал –  продовження лабораторних  іспитів тест-
системи гібридизації з типоспецифічними зондами (система 
Geno Type, технологія  ДНК-стрипів) з метою використання 
її для молекулярно-біологічної ідентифікації мікобактерій і 
прискореного визначення медикаментозної стійкості мікоба-
ктерій. Підготовка 1 інформаційного листа та 1 навчального 
посібника. 
III квартал – обгрунтування застосування тест-системи гіб-
ридизації з типоспецифічними зондами для досліджень клі-
нічного матеріалу пацієнтів з підозрою на туберкульоз  та 
хворих зі встановленим клінічним діагнозом в залежності від 
клінічної категорії захворювання. Підготовка 2 наукових пу-
блікацій. 
IV квартал – продовження роботи по обґрунтуванню засто-
сування тест-системи  гібридизації з типоспецифічними зон-
дами для досліджень клінічного матеріалу пацієнтів з підоз-
рою на туберкульоз та хворих з встановленим клінічним діа-
гнозом в залежності від клінічної категорії захворювання. 
Підготовка 1 методичних рекомендацій, 2 наукових публіка-
цій. Проведення патентних досліджень. Оформлення промі-
жного звіту. 

13. 0113U000268 
А.13.09 

Розробити сучасний ал-
горитм надання хірургі-
чної допомоги хворим на 
мультирезистентний  

01.13 
12.15 

Калабуха 
І.А. 

522,5 
I кв. 
125,2 

 

немає Аналіз результатів лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз легень з наявними показаннями до проведення 
оперативного втручання та розробка алгоритму надання хі-
рургічної допомоги зазначеному контингенту. 
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  туберкульоз легень   II кв. 

130,4 
III кв. 
129,9 
IV кв. 
137,0 

 І квартал – обстеження та лікування 10 тематичних хворих. 
Аналіз 30 архівних історій хвороб пацієнтів, оперованих з 
приводу МРТБ. Підготовка 2 наукових публікацій.ІІ квар-
тал – обстеження та лікування 10 тематичних хворих. Ана-
ліз 30 архівних історій хвороб пацієнтів, оперованих з при-
воду МРТБ. Підготовка 3 наукових публікацій. ІІІ квартал 
– обстеження та лікування 10 тематичних хворих. Аналіз 30 
архівних історій хвороб пацієнтів, оперованих з приводу 
МРТБ. Підготовка 2 наукових публікацій. Підготовка заявки 
на корисну модель.  
ІV квартал – обстеження та лікування 10 тематичних хво-
рих. Аналіз 30 архівних історій хвороб пацієнтів, оперова-
них з приводу МРТБ. Аналіз отриманого наукового матеріа-
лу. Підготовка 3 наукових публікацій. Проведення патент-
них досліджень. Оформлення проміжного звіту. 

14. 0113U000269 
А.13.10 

Розробити новий метод і 
алгоритм диференційної 
діагностики внутрішньо-
грудної лімфаденопатії 

01.13 
12.15 

Опанасенко 
М.С. 

568,3 
I кв. 
136,2 
II кв. 
141,8 
III кв. 
141,3 
IV кв. 
149,0 

немає Вивчення етіологічної структури синдрому внутрішньогру-
дної лімфаденопатії серед хворих фтизіо-пульмонологічного 
профілю та інформативності клініко-рентгенологічного ме-
тоду діагностики етіології внутрішньогрудної лімфаденопа-
тії. 
I квартал – обстеження 8 тематичних хворих. Вивчення 
етіологічної структуру синдрому внутрішньогрудної лімфа-
денопатії серед хворих фтизіо-пульмонологічного профілю, 
що перебували на обстеженні і лікуванні в НІФП НАМН. 
Підготовка 3 наукових публікацій. 
II квартал – обстеження 10 тематичних хворих. Вивчення 
тенденції динаміки синдрому внутрішньогрудної лімфаде-
нопатії серед хворих фтизіо-пульмонологічного профілю, 
що перебували на обстеженні і лікуванні в НІФП НАМН. 
Підготовка 2 наукових публікацій. 
III квартал – обстеження 10 тематичних хворих. Вивчення 
інформативності клініко-рентгенологічного методу  
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       діагностики внутрішньогрудної лімфаденопатії. Підготовка 

5 наукових публікацій. 
IV квартал – обстеження 10 тематичних хворих. Вивчення 
доцільності та визначення відсотоку помилкових діагнозів 
при застосуванні консервативної терапії без гістологічної 
верифікації діагнозу. Підготовка 3 наукових публікацій. 
Проведення патентних досліджень. Оформлення проміжно-
го звіту. 

15. 0113U000270 
А.13.11 

Удосконалити діагнос-
тику туберкульозної ін-
фекції у дітей 

01.13 
12.15 

Білогорцева 
О.І. 

541,7 
I кв. 
129,8 
II кв. 
135,2 
III кв. 
134,7 
IV кв. 
142,0 

немає Визначення особливостей клінічного перебігу, імунологіч-
ної реактивності, показників внутрішньошкірних тестів у 
дітей з різними проявами латентної туберкульозної інфекції. 
I квартал – опрацювання наукової літератури щодо різних 
проявів латентної туберкульозної інфекції у дітей. Розробка 
первинної наукової документації (тематична карта, елект-
ронна клінічна база даних та ін.). Обстеження 15 тематич-
них хворих. Аналіз отриманих результатів. Підготовка 2 на-
укових публікацій. 
II квартал – Вивчення інформаційних джерел стосовно 
раннього періоду первинної туберкульозної інфекції. Обсте-
ження 30 тематичних хворих. Підготовка 1 наукової публі-
кації, 1 доповіді. 
III квартал – Обстеження 30 тематичних хворих. Аналіз 
отриманих результатів. Проведення патентних досліджень. 
Підготовка 2 наукових публікацій. 
IV квартал – Обстеження 25 тематичних хворих. Аналіз 
отриманих наукових матеріалів. Підготовка 2 наукових 
публікацій. Проведення патентних досліджень. Оформлення 
проміжного звіту.  
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1.3 “Державні цільові програми” 
  

 Назва програми: Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих  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 3 4 5 6 7 8 

16. 0111U003249 
ПА.11.02 

Розробити короткостро-
кові режими протитубе-
ркульозної хіміотерапії 
для хворих на ко-
інфекцію туберку-
льоз/ВІЛ 

01.11 
12.13 

Фещенко 
Ю.І.,  
Черенько 
С.О. 

110,0 
I кв. 
26,3 
II кв. 
27,5 

III кв. 
27,4 

IV кв. 
28,8 

немає Підвищення ефективності лікування хворих з новими випад-
ками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ шляхом розробки та впро-
вадження короткострокового  режиму хіміотерапії з посиле-
ною бактерицидною дією за рахунок включення до схеми 
лікування моксифлоксацину та  раннього призначення анти-
ретровірусної терапії протягом інтенсивної фази. 
I квартал – обстеження та лікування 10 тематичних хворих. 
Аналіз отриманих результатів з метою вивчення ефективно-
сті лікування хворих ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ та особ-
ливостей  перебігу вперше діагностованих випадків. Підго-
товка заявки на корисну модель. Підготовка 2 наукових пуб-
лікацій. 
II квартал – обстеження та лікування 10 тематичних хво-
рих. Аналіз отриманих результатів з метою вивчення ефек-
тивності лікування  та профілю медикаментозної резистент-
ності хворих з вперше діагностованими випадками ко-
інфекції туберкульоз/ВІЛ. Внесення змін в проект Наказу 
МОЗ «Уніфікований клінічний протокол «Ко-інфекція тубе-
ркульоз/ВІЛ». Підготовка 1 наукової публікації. 
III квартал – обстеження та лікування 10 тематичних хво-
рих. Аналіз отриманих результатів з метою вивчення ефек-
тивності лікування  хворих ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ. 
Підготовка 1 інформаційного листа. Підготовка 1 наукової 
публікації. 
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       IV  квартал – обстеження та лікування 10 тематичних хво-

рих. Аналіз отриманих результатів. Підготовка 1 наукової 
публікації. Впровадження отриманих результатів. Підготов-
ка 1 нововведення. Проведення патентних досліджень. Офо-
рмлення заключного звіту. 

  

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: --- 

  
5. Ініціативні наукові розробки: --- 
  

 
Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи. 

 
 

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


