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Тернопіль - 2013

Тематичний план наукових досліджень та розробок на 2013 рік,
які фінансуються з державного бюджету
Код програмної
класифікації
видатків
Назва НДР
бюджету,
характер НДР
Фундаментальна
Провести порівняльний аналіз механізмів
розвитку патології життєво важливих органів за
експериментального судомного синдрому різної
етіології і оптимізувати фармакологічні схеми
його лікування.

Строки
виконання

Керівник НДР,
відповідальний
виконавець, підрозділ,
що виконує НДР

2013-2015

Інститут проблем патології,
професор Колесова Н.А.

Кафедра мікробіології,
вірусології та імунології,
акад. НАН, чл.-кор. НАМН
України, професор
Широбоков В.П.
Інститут імунології та
алергології,
професор Казмірчук В.Є.

Прикладна

Закономірності звільнення стічних вод м. Києва
від ентеровірусів на Бортницькій станції аерації.

2013-2015

Прикладна

Удосконалення діагностики імунодефіцитних
захворювань на основі реєстрації поверхневого
плазмонного резонансу і розробка сучасних
методів лікування.

2013-2015

Прикладна

Особливості перебігу туберкульозу та вірусних
гепатитів на тлі ВІЛ-інфекції.

Прикладна

Розробка інноваційних технологій лікування
ішемічної хвороби серця із супутнім цукровим
діабетом .

2013-2015

Прикладна

Дослідження фізіолого-гігієнічних особливостей
умов праці, стану здоров’я працівників та

2013-2015

2013- 2015

Кафедра інфекційних хвороб,
кафедра фтизіатрії, д.мед.н.
Голубовська О.А., проф.
Петренко В.І.
Інститут проблем патології,
кафедра внутрішньої
медицини №4, професор
Лизогуб В.Г.
Кафедра гігієни праці і
професійних захворювань,

токсикологічних властивостей тугоплавких
композитних нанопорошків на основі
карбонітридів титану та силіцидів молібдену,
хрому, танталу.

чл.-кор. НАМН України,
професор Яворовський О.П.

Прикладна

Моделювання та прогнозування епідемічних
ризиків інфекцій, керованих засобами
специфічної імунопрофілактики.

2013-2015

Кафедра епідеміології
професор Колеснікова І.П.

Фундамен-тальна

Морфо-функціональні особливості де- та
регенерації в периферійній нервовій системі за
умов дефіциту гормонів щитоподібної залози та
можливість їх фармакологічної стимуляції.

2012-2014

Інститут проблем патології,
кафедра гістології та
ембріології професор
Чайковський Ю.Б.

Прикладна

Обґрунтування системи механізмів
впровадження інноваційних технологій в
первинну медико-санітарну допомогу в Україні.

2012-2014

Прикладна

Ендобіліарні мініінвазивні втручання
(черезшкірні, черезпечінкові, під контролем
УЗД, ендоскопічні, стентування) при синдромі
механічної жовтяниці доброякісного і
пухлинного ґенезу.

2012-2014

Український тренінговий
центр сімейної медицини,
акад. НАМН України,
професор Москаленко В.Ф.
Кафедра хірургії №1, чл.-кор.
НАМН України,
професор Захараш М.П.

Прикладна

Вивчити особливості системного та місцевого
імунітету і цитокінового статусу у хворих з
різною соматичною патологією, інфікованих
герпес вірусними, грибковими та атиповими
збудниками, та розробити нові методи
діагностики, патогенетичного лікування та
імунореабілітації.

2012-2014

Інститут проблем патології,
професор М.В.Хайтович

Прикладна

Обґрунтування методологічних засад
моніторингу та оцінка ефективності реалізації

2012-2013

Лабораторія стратегічних
досліджень в охороні здоров’я

реформ в системі охорони здоров’я.
Прикладна

Розробка методів профілактики та корекції
прогресування ускладнень первинної
артеріальної гіпертензії у підлітків.

2012-2014

Прикладна

Дослідження фармакологічних, фізикохімічних, протимікробних властивостей
наночастинок срібла, міді, заліза та вуглецю.

2011-2013

Прикладна

Науково-методичний супровід впровадження у
медичній освіті державних та міжнародних
стандартів управління, моніторингу і
забезпечення якості.

2011-2013

акад. НАМН України,
професор Москаленко В.Ф.
Кафедра педіатрії №4,
акад. НАМН України,
професор Майданник В.Г.
Кафедра фармакології та
клінічної фармакології, чл.кор. НАН та НАМН України,
професор Чекман І.С.
Навчально-методичний
відділ,
акад. НАМН України,
професор Москаленко В.Ф

