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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

на  2 0 2 2  рік 

Державної установи  

«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

№ 

з/п 

№ дер-

жавної 

реєстра-

ції 

Назва наукової роботи 

Тер-

мін 

вико- 

нання 

Керівник(и) 

роботи та струк-

турний підрозділ 

Співвико-навці 

за межами нау-

кової установи
 

Очікувані результати 

в 2022 році 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наукові дослідження, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету: 

1.1 Фундаментальні наукові дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини: 

1.  А.22.04 

0122U0

00576 

 

Вивчити особливості па-

тогенезу емфіземи ле-

гень у перехворівших на 

COVID-19 хворих на 

бронхіальну астму та ро-

зробити технологію їх 

лікування (клініко-

експериментальні дослі-

дження). 

01.22 

12.24 

Фещенко Ю. І. 

Відділення пуль-

монології, 

Яшина Л. О. 

Відділення діаг-

ностики, терапії 

та клінічної фар-

макології захво-

рювань легень 

немає Будуть отримані нові дані про рівень ендогенної ін-

токсикації і оксидантно-антиоксидантної системи 

крові при емфіземи легень в експерименті; нові дані 

про клініко-функціональні характеристики перехво-

рівших на COVID-19 хворих на бронхіальну астму. 

2.  А.22.06 

0122U00

0580 

Розробити  нові  молеку-

лярно-генетичні методи 

в діагностиці туберку-

льозу 

 

01.22 

12.24 

Журило О. А. 

Лабораторія мік-

робіології і біохі-

мії 

немає Буде розроблена схема молекулярно-генетичної діа-

гностики легеневих уражень, які спричинені M. 

tuberculosis на основі методів прискореної ідентифі-

кації M. tuberculosis з використанням систем 

GeneXpert з картриджами MTB/RIF, MTB/RIF Ultra, 

XDR і GenoType в умовах бактеріологічних лабора-

торій ПТЗ України.  
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1.2  Прикладні наукові дослідження: 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  0120U10

2510 

А.20.04 

 

Оптимізувати діагнос-

тику та розробити ме-

тоди неспецифічної 

профілактики негоспі-

тальної 

пневмонії, що виклика-

на коронавірусами або 

поєднанням їх з бакте-

ріальними збудниками 

03.20 

12.22 

Дзюблик О.Я. 

Відділення техно-

логій лікування 

НЗЛ 

1) Кафедра ві-

русології ДУ 

«Національний 

університет 

охорони здо-

ров’я України 

імені 

 П.Л. Шупика»; 

2) Комунальне 

підприємство 

«Волинська об-

ласна клінічна 

лікарня» Во-

линської облра-

ди; 

3) Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Київська місь-

ка лікарня № 4» 

виконавчого 

органу Київсь-

кої міської ради 

(Київської місь-

кої державної 

адміністрації) 

Планується отримати нові фармакоекономічні дані 

терапії хворих на негоспітальну пневмонію, що ви-

кликана коронавірусами або поєднанням їх з бакте-

ріальними збудниками;  

Планується провести доповнення та внести зміни до 

діючих інструктивних документів з діагностики, лі-

кування та профілактики негоспітальної пневмонії, 

що викликана коронавірусами або поєднанням їх з 

бактеріальними збудниками 

 

2.  0121U10

0152 

А.21.01 

Вивчити імунологічні ме-

ханізми розвитку токси-

ко-алергічних реакцій до 

протитуберкульозних 

препаратів у хворих на 

туберкульоз легень 

01.21 

12.23 

Рекалова О.М. 

Лабораторія кліні-

чної імунології 

немає Планується визначити лабораторні маркери різних 

типів токсико-алергічних реакцій медикаментозної 

непереносимості до протитуберкульозних препара-

тів у хворих на туберкульоз легень. Планується 

встановити зв'язок між клінічними симптомами та 

лабораторними маркерами  токсико-алергічних  
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1 2 3 4 5 6 7 

3.       реакцій до протитуберкульозних препаратів у хво-

рих на туберкульоз легень. Розробити «Спосіб ліку-

вання хворих на туберкульоз легень з ознаками ток-

сико-алергічних реакцій до протитуберкульозних 

препаратів. 

4.  0121U00

0002 

А.21.02 

Вивчити ефективність 

системної ензимотерапії 

з ентеросорбцією у хво-

рих із загостренням 

бронхіальної астми 

01.21 

12.23 

Фещенко Ю.І. 

Відділення пуль-

монології 

немає Буде визначено вплив додаткового призначення сис-

темної ензимотерапії з ентеросорбцією на клініко-

імунологічні показники пацієнтів, на підставі чого 

буде розроблений  спосіб лікування цих хворих 

шляхом додаткового призначення системної ензи-

мотерапії з ентеросорбцією. 

 

5.  0120U10

5653 

А.21.03 

Розробити організаційні 

заходи щодо попере-

дження рецидивів у 

хворих на туберкульоз 

легень 

01.21 

12.23 

Линник М.І. 

Відділ епідеміоло-

гічних і організай-

ційних проблем 

фтизіопульмоно-

логії 

немає Будуть отримані нові дані про вплив ефективностіс-

ті лікування хворих на вперше діагностований тубе-

ркульоз легень на частоту рецидивів у хворих на  ТБ 

легень,  про вплив ВІЛ-інфекції / СНІДу та хіміоре-

зистентності мікобактерій ТБ на частоту рецидивів у 

хворих на  ТБ легень, про основні  причини виник-

нення рецидивів у хворих на ТБ легень. 

 

6.  А.22.01 

0122U00

0545 

 

Вивчити ефективність 

комбінованої терапії 

препаратами першої та 

другої лінії і розробити 

оптимальні схеми ліку-

вання хворих на рефра-

ктерний саркоїдоз ле-

гень 

01.22 

12.24 

Гаврисюк В. К. 

Клініко–

функціональне 

відділення 

немає Будуть отримані нові дані щодо частоти випадків 

рефрактерного саркоїдозу легень після контрольо-

ваної монотерапії метилпреднізолоном (МП) і мето-

трексатом (МТХ) пацієнтів з вперше виявленим за-

хворюванням. Будуть отримані нові дані про ефек-

тивність і переносимість лікування МП в поєднанні 

з МТХ хворих на рефрактерний до монотерапії МП 

саркоїдоз легень та про віддалені результати протя-

гом як мінімум 6 місяців після досягнення клінічної 

ремісії. 
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7.  А.22.02 

0122U00

0554 

 

Удосконалити  антимі-

кобактеріальну терапію 

із використанням нових 

модифікованих корот-

кострокових режимів 

лікування у хворих на 

лікарсько-стійкий тубе-

ркульоз легень 

01.22 

12.24 

Литвиненко Н. А.     

Відділ хіміорезис-

тентного туберку-

льозу 

1) КП  “Криво-

різький проти-

туберкульозний 

диспансер Дніп-

ропетровської 

обласної ради”: 

2) Житомирсь-

кий обласний  

проти-

туберкульозний 

диспансер. 

Буде розроблено покрокові алгоритми сортування 

хворих для вибору оптимальних нових модифіко-

ваних короткострокових режимів антимікобактері-

альної терапії у хворих на лікарсько-стійкий тубер-

кульоз легень 

8.  А.22.03 

0122U00

0553 

 

Удосконалити морфо-

логічну діагностику во-

гнищевих уражень ле-

гень 

01.22 

12.24 

Ліскіна І. В.  

Лабораторії пато-

морфології 

немає Буде встановлена частота різних за природою вог-

нищевих уражень легень, результативність морфо-

логічного дослідження залежно від способу отри-

мання біопсійного та/або операційного матеріалу, а 

також буде розроблений алгоритм морфологічного 

дослідження вогнищевих уражень легень, що до-

зволить підвищити ефективність морфологічної 

діагностики зазначеної патології. 

9.  А.22.05 

0122U00

0581 

 

Вивчити вплив COVID-

19 на перебіг рецидиву-

ючих та хронічних бро-

нхолегеневих захворю-

вань у дітей і розробити 

шляхи профілактики не-

сприятливих наслідків 

01.22 

12.24 

 

 

 

 

 

Речкіна О.О. 

Відділення дитячої 

пульмонології та 

алергології 

немає Будуть встановлені клінічні, лабораторні та рентге-

нологічні особливості перебігу COVID-19 у дітей із 

рецидивуючими та хронічними бронхолегеневими 

захворюваннями, визначені наслідки перенесеної 

гострої респіраторної інфекції COVID-19 та ефек-

тивність її лікування у зазначеної категорії хворих 

10.  А.22.08 

0122U00

0579 

 

Розробити алгоритм за-

стосування клапанної 

бронхоблокації при лі-

куванні хворих на тубе-

ркульоз та неспецифічні 

захворювання легень з 

супутньою патологією 

01.22 

12.24 

Калабуха І. А. 

Відділення тора-

кальної хірургії 

немає Буде створений алгоритм застосування клапанної 

бронхоблокації при лікуванні   пацієнтів на основі 

об’єктивних критеріїв; також буде вдосконалена 

методика підготовки пацієнтів до клапанної брон-

хоблокації.  Планується створити «Технологію лі-

кування хворих на емпієму плеври з бронхоплевра-

льним сполученням».   
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11.  А.22.09 

0122U00

0578 

 

Розробити технологію 

хірургічного лікування 

хворих на мультирезис-

тентний туберкульоз 

легень та туберкульоз 

легень із широкою ме-

дикаментозною резис-

тентністю 

01.22 

12.24

  

Опанасенко М. С. 

Відділення тора-

кальної хірургії та 

інвазивних мето-

дів діагностики 

немає Визначення оптимальних термінів для хірургічного 

лікування хворих на МЛС-ТБ та ШЛС-ТБ. Вивчення 

результатів застосування колапсотерапевтичних ме-

тодик на передопераційному і післяопераційному 

етапах лікування хворих на МЛС-ТБ та ШЛС-ТБ. 

Вивчення результатів поєднаного застосування ре-

зекційних втручань і торакопластики при хірургіч-

ному лікуванні хворих на МЛС-ТБ та ШЛС-ТБ. 

12.  А.22.10 

0122U00

0577 

 

Розробити технологію 

ведення випадку конта-

ктної з хворим на тубе-

ркульоз дитини 

01.22 

12.24 

Білогорцева О. І. 

Відділення дитячої 

фтизіатрії 

немає Будуть отримані нові дані щодо захворюваності ту-

беркульозом та особливостей клінічного перебігу у 

дітей з контакту з хворим на туберкульоз. 

  

1.3 Виконання державних (цільових) програм, науково-технічних та інноваційних програм і наукових частин державних (цільових) 

програм – Тематика відсутня 

  

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.                                       Віталій ЯЧНИК 


