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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
на 2 0 1 9 рік
Державної установи
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»
№
з/п
1
1.
1.1

№ державної
реєстрації

Назва наукової роботи

2

3

Термін
виконання
4

Керівник
роботи та структурний підрозділ
5

Співвиконавці*
6

Наукові дослідження, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету:
Фундаментальні наукові дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини:

1.2 Прикладні наукові дослідження:
1.
0117U004170
Оптимізувати етіологічну діагностику
А.17.01
та лікування хворих на гострі негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів
2.
0115U000251
Розробити алгоритм лабораторної діагА.18.01
ностики гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень
3.
0115U000252
Вивчити роль імунологічних механізмів
А.18.02
дезадаптації у зниженні контрою бронхіальної астми

-

-

-

01.17
12.19

Дзюблик О.Я.
Відділення технологій лікування НЗЛ

немає

01.18
12.20

Рекалова О.М.
Лабораторія клінічної імунології

немає

01.18
12.20

Фещенко Ю.І.
Відділення
пульмонології

немає

2

1
4.

2
0115U000253
А.18.03

3
Розробити організаційні заходи щодо
попередження неефективного лікування
хворих на туберкульоз легень

4
01.18
12.20

5.

0118U007360
А.19.01

01.19
12.21

6.

0118U007361
А.19.02

7.

0118U007362
А.19.03

Розробити методи профілактики та
принципи персоніфікованої терапії рецидивів саркоїдозу легень
Розробити технологію антимікобактеріальної терапії із використанням нових
препаратів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень
Розробити алгоритм гістологічної діагностики патології легень у хворих на
ВІЛ-інфекцію

8.

0118U007363
А.19.04

Розробити технологію лікування нейтрофільної бронхіальної астми та бронхіальної астми поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень з
урахуванням їх ендотипів

01.19
12.21

9.

0118U007364
А.19.05

Розробити технологію оцінки та поліпшення контролю бронхіальної астми у
підлітків

01.19
12.21

10.

0118U007365
А.19.06

Розробити технологію генофенотипічної діагностики легеневих
уражень, які спричинені нетуберкульозними мікобактеріями

01.19
12.21

01.19
12.21

01.19
12.21

5
Мельник В.М.
Відділ організаційних та епідеміологічних проблем фтизіопульмонології,
відділ ІКТ
Гаврисюк В.К.
Клініко-функціональне відділення
Литвиненко Н.А.
Відділ хіміорезистентного
туберкульозу,
лабораторія мікробіології
Ліскіна І.В.
Лабораторія патоморфології,
лабораторія клінічної імунології
Фещенко Ю.І.,
Яшина Л.О.
Відділення діагностики, терапії та клінічної фармокології захворювань легень, відділення пульмонології, лаборторія клінічної імунології
Речкіна О.О.
Відділення дитячої пульмонології та алергології,
лабораторія клінічної імунології
Журило О.А.
Лабораторія мікробіології

6
немає

немає
Благодійний фонд
«Лікарі без кордонів
– Бельгія»
немає

немає

немає

немає

3

1
11.

2
0118U007366
А.19.08

3
Розробити алгоритм застосування хірургічного лікування хворим на туберкульоз легень із використанням
комп’ютерної денситометрії
Розробити технологію хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень і
плеври із застосуванням відеоторакоскопічних втручань

4
01.19
12.21

5
Калабуха І.А.
Відділення торакальної хірургії, відділ ІКТ

6
немає

Опанасенко М.С.
немає
відділення торакальної хірургії та інвазивних методів
діагностики лабораторія патоморфології, відділ ІКТ
13.
0118U007367
Розробка алгоритму діагностики тубер01.19
Білогорцева О.І.
немає
А.19.10
кульозу та прогнозування ризику розви12.21
Відділення дитячої фтизіаттку захворювання у дітей
рії,лабораторія клінічної
імунології
1.3 Виконання державних (цільових) програм, науково-технічних та інноваційних програм і наукових частин державних (цільових) програм – Тематика відсутня
12.

0118U007368
А.19.09

01.19
12.21

2.

Наукові дослідження, що виконуються за грантами іноземних фондів та організацій: Тематика відсутня

3.

Наукові дослідження, що виконуються в рамках міжнародних наукових програм: Тематика відсутня

4.

Наукові дослідження, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: Тематика відсутня

5.

Пошукові (ініціативні) наукові дослідження: Тематика відсутня

Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи.
Учений секретар інституту, к.м.н.
+38044 2755488
secretar@ifp.kiev.ua

В.А. Ячник

