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Чергове засідання Проблемної комісії (ПК) «Он-
кологія» МОЗ та НАМН України відбулося 20 ве-
ресня 2011 р. під час проведення ХІІ з’їзду онколо-
гів України у місті Судаку. 

Відповідно до Наказу МОЗ України від 15.08.2011 р. 
№ 508 «Про планування наукової тематики на 2012 рік» 
до порядку денного засідання ПК було включено пи-
тання щодо розгляду і експертної оцінки матеріалів 
запитів на фінансування замовлення на науково-тех-
нічну продукцію — проектів науково-дослідних робіт 
(НДР), які будуть виконуватися, починаючи з 2012 р.; 
анотованих звітів по перехідних НДР і запитів на по-
дальше їх виконання і фінансування у 2012 р.

За результатами обговорення рекомендовано до 
виконання і фінансування 9 проектів НДР (термін 
виконання — 2012–2014 рр.).

З них 8 запитів Національного інституту раку 
(НІР), а саме: 

1) «Удосконалити морфологічну діагностику но-
воутворень яєчника з використанням комплексу су-
часних цитологічних і гістологічних досліджень», 
науковий керівник — завідувач науково-дослід-
ної лабораторії клінічної цитології, д.мед.н., проф. 
Л.С. Болгова; 

2) «Удосконалити методики комплексного ліку-
вання, спрямовані на покращення якості життя он-
когінекологічних хворих», науковий керівник — за-
відувач науково-дослідного відділення онкогінеко-
логії, д.мед.н., проф. Л.І. Воробйова; 

3) «Удосконалити методи лікування хворих на зло-
якісні пухлини органів грудної порожнини», науковий 
керівник — завідувач  науково-дослідного відділення 
пухлин органів грудної порожнини, чл.-кор. НАМН 
та НАН України, д.мед.н., проф. В.Л. Ганул; 

4) «Розробити та удосконалити методи лікуван-
ня хворих на рефрактерні і рецидивні форми злоя-
кісних лімфом та множинної мієломи (мультицен-
трове дослідження)», науковий керівник — завідувач 
науково-дослідного відділу консервативних методів 
лікування, д.мед.н. І.А. Крячок; 

5) «Розробити алгоритм комплексного лікуван-
ня хворих на місцево-поширений рак грудної зало-
зи», науковий керівник — завідувач науково-дослід-
ного відділення пухлин грудної залози та її рекон-
структивної хірургії, д.мед.н., проф. І.І. Смоланка; 

6) «Вдосконалити показання та методики орга-
нозберігаючих оперативних втручань при нирково-
клітинному раку на основі вивчення морфо-функці-
ональних змін в нирках», науковий керівник — за-
відувач науково-дослідного відділення пластичної 
та реконструктивної онкоурології, д.мед.н., проф. 
Е.О. Стаховський; 

7) «Розробити методи лікування хворих на зло-
якісні пухлини органів черевної порожнини», 
 науковий керівник — директор інституту, завіду-
вач науково-дослідного відділення пухлин черевної 
порожнини та заочеревинного простору, д.мед.н., 
проф. І.Б. Щепотін, відповідальний виконавець — 
головний науковий співробітник, д.мед.н. О.О. Ко-
леснік; 

8) «Вивчити розвиток онкоепідеміологічного 
процесу в популяції України після аварії на Чорно-
бильській АЕС», науковий керівник — директор ін-
ституту, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, відповідаль-
ний виконавець — завідувач науково-дослідного 
відділення епідеміології раку з Національним кан-
цер-реєстром, к.мед.н., ст. наук. співроб. З.П. Фе-
доренко; 

а також один запит від ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» на 
тему: «Вивчення ефективності неоад’ювантної по-
ліхіміотерапії та променевої терапії в комплексно-
му лікуванні раку органів травлення, дихання, ре-
продуктивної системи», науковий керівник — за-
відуюча курсом онкології Івано-Франківського 
національного медичного університету, к.мед.н., 
доц. А.Є. Крижанівська. 

Також було розглянуто і визнано за доцільне по-
дальше виконання і фінансування у 2012 р. 10 запи-
тів по наступним НДР, з них 9 з НІР: 

1) «Об’єктивізація морфологічної верифікації 
злоякісності новоутворень шляхом визначення їх-
нього клітинного субпопуляційного складу за клю-
човими ознаками багатофакторного морфо-функці-
онального аналізу», науковий керівник — завідувач 
науково-дослідного відділу патологічної анатомії, 
д. мед.н., проф. О.М. Грабовий; 

2) «Розробити та удосконалити методики комп-
лексного лікування хворих на злоякісні пухлини кіс-
ток з несприятливими прогностичними факторами 
перебігу захворювання», науковий керівник — заві-
дувач науково-дослідного відділення онкоортопедії, 
к.мед.н. А.Г. Дєдков; 

3) «Розробити та удосконалити методики комбі-
нованого лікування дітей з прогностично несприят-
ливими формами нейробластоми, саркоми Юїнга та 
сарком м’яких тканин (не рабдоміосаркоми)», нау-
ковий керівник — завідувач науково-дослідного від-
ділення дитячої онкології, к.мед.н. Г.І. Климнюк; 

4) «Розробити нові та удосконалити існуючі ме-
тодики неоад’ювантної та ад’ювантної терапії в ком-
бінованому лікуванні хворих на меланому шкіри та 
саркому м’яких тканин високого ступеня ризику», 
науковий керівник — завідувач науково-дослідного 
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відділення пухлин шкіри та м’яких тканин, д.мед.н. 
С.І. Коровін; 

5) «Розробити та удосконалити розширені, ком-
біновані та реконструктивні пластичні операції, 
спрямовані на підвищення ефективності лікуван-
ня та покращання якості життя хворих на злоякісні 
пухлини голови та шиї», науковий керівник — заві-
дувач науково-дослідного відділення пухлин голо-
ви та шиї, д.мед.н., проф. В.С. Процик; 

6) «Розробити терапію супроводу хіміотерапев-
тичного лікування хворих на злоякісні пухлини мо-
лочної залози з урахуванням клініко-лаборатор-
них факторів прогнозу токсичності», науковий ке-
рівник — завідувач науково-дослідного відділення 
хіміо терапії солідних пухлин, д.мед.н. Л.А. Сивак; 

7) «Дослідити особливості біологічної відповіді 
організму в динаміці інтерферонотерапії у хворих на 
меланому шкіри та визначити імунологічні крите-
рії ефективності комбінованого лікування», науко-
вий керівник — завідувач науково-дослідної лабора-
торії клінічної імунології, д.мед.н. Ф.В. Фільчаков; 

8) «Розробити метод комбінованої імунотерапії 
з використанням аутологічної ДК-вакцини, ІФН-γ, 
низьких доз циклофосфаміду на моделях пухлинно-
го росту», науковий керівник — завідувач науково-
дослідної лабораторії експериментальної онкології, 
к.б.н. Н.М. Храновська; 

9) «Дослідити ефективність протипухлинної дії 
комплексу магнітних мікро- та наночасток і доксо-
рубіцину при електромагнітному опроміненні в екс-
перименті», науковий керівник — директор інсти-
туту, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, відповідальний 
виконавець — завідувач науково-дослідної лабора-
торії медичної фізики та біоінженерії, д.б.н., проф. 
В.Е. Орел; 

а також один запит від ДУ «Український науко-
во-дослідний інститут медичної реабілітації та ку-
рортології» МОЗ України: «Розробити диференці-
йовані комплекси санаторно-курортної реабілітації 
найбільш поширених супутніх захворювань у дітей 
після радикального лікування онкопатології», нау-
ковий керівник — д.мед.н., проф. В.О. Поберська.

Крім того, було розглянуто і затверджено до 
видання інформаційний лист «Хірургічне стаді-
ювання при пухлинних новоутвореннях яєчни-
ка» (установа-розробник — НІР; автори: д.мед.н., 
проф. Л.І. Воробйова, д.мед.н., проф. Л.С. Болго-
ва, д.мед.н. В.С. Свінціцький, к.мед.н. С.В. Не-
спрядько, к.мед.н. О.В. Турчак, к.мед.н. Н.П. Ціп, 
к.мед.н. І.В. Гончарук), на який було отримано по-
зитивну рецензію.

Заключне у цьому році засідання ПК відбулося 02 
грудня 2011 р. на базі Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавець-
кого НАН України. 

На засіданні розглядали планування 1 докторської 
і 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 
«Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки).

Відповідно до регламенту розгляду матеріалів 
планування докторських дисертацій на засідання 
були запрошені здобувач — доцент кафедри 
онкології ДУ «Кримський державний медич-
ний університет ім. С.І. Георгієвського», к.мед.н. 
В.В. Олексенко і науковий консультант — завідувач 
кафедри онкохірургії Харківської медичної академії 
післядипломної освіти (ХМАПО), д.мед.н., проф. 
Ю.О. Вінник. На матеріали планування роботи на 
тему «Гастректомія та нові технології в хірургії раку 
шлунка (клініко-експериментальне дослідження)» 
було отримано негативну незалежну рецензію. Здо-
бувач доповів про матеріали роботи, що планується, 
і відповів на багаточисельні запитання членів ПК. 
Обговорення представлених матеріалів призвело 
до тривалої дискусії. За результатами голосування 
прийнято рішення рекомендувати до затверджен-
ня матеріали планування докторської дисертації 
зі зміненою назвою «Оптимізація хірургічного 
лікування хворих на рак шлунка».

Наступним питанням був розгляд плануван-
ня кандидатської дисертації аспіранта кафедри 
онкологічної гінекології ХМАПО Р.І. Мусаєва. 
Згідно з регламентом розгляду матеріалів плану-
вання кандидатських дисертацій, на які отрима-
но негативну незалежну рецензію, на засідання 
були запрошені здобувач та науковий керівник — 
завідувач кафедри онкологічної гінекології ХМАПО, 
д.мед.н., проф. С.М. Карташов. Здобувач доповів 
про матеріали роботи, в яких було враховано за-
уваження і пропозиції рецензента. Назву роботи, 
що планується, було змінено на «Вплив активності 
теломерази і експресії генів p53, FOXO1, ki-67 на 
особливості перебігу і ефективність лікування 
хворих на рак ендометрію». Здобувач відповів на 
численні запитання. За результатами голосування 
прийнято рішення рекомендувати до затвердження 
планування дисертаційної роботи з терміном вико-
нання 2011–2013 рр.

Було розглянуто і рекомендовано до затверджен-
ня матеріали планування кандидатських дисертацій, 
на які отримано незалежні позитивні рецензії: 

1) «Шляхи покращення ранньої діагностики 
раку молочної залози в умовах загально-лікувальної 
мережі за допомогою автоматизованої системи роз-
рахунку ризику його виникнення», здобувач — за-
очний аспірант кафедри онкології Національної 
медичної академії післядипломної освіти (НМАПО)  
ім. П.Л. Шупика В.Т. Барателі, науковий керівник — 
проф. кафедри онкології НМАПО, д.мед.н., проф. 
Р.К. Тащієв; термін виконання: 2010–2012 рр.; 

2) «Оптимізація методів лікування метастатич-
них уражень кісток у хворих на рак молочної зало-
зи», здобувач — аспірант кафедри променевих методів 
діагностики, клінічної онкології, анестезіології, 
інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів 
факультету післядипломної освіти Ужгородсько-
го національного університету (УжНУ) Д.В. Прига-
ра, науковий керівник — завідувач названої кафе-
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дри, д.мед.н., проф. Є.С. Готько; термін виконання: 
2011–2013 рр.; 

3) «Покращання якості життя пацієнтів після хірур-
гічного лікування раку прямої кишки», здобувач — 
аспірант кафедри онкології з курсами радіаційної ме-
дицини та реаніматології УНУ О.В. Ігнат, науковий 
керівник — завідувач названої кафедри, д.мед.н., проф. 
А.В. Русин; термін виконання: 2011–2013 рр.; 

4) «Комбіноване лікування прогностично неспри-
ятливих форм злоякісних новоутворень м’яких тканин 
у дітей», здобувач — наук. співроб. науково-дослідного 
відділення дитячої онкології НІР Е.В. Шайда, науко-
вий керівник — завідувач названого відділення, к.мед.н. 
Г.І. Климнюк, термін виконання: 2012–2014 рр.

Наступним питанням був розгляд 7 методич-
них рекомендацій. Рекомендовано до видання 
рекомендації, які пройшли незалежне рецензуван-
ня і отримали позитивні висновки: 

1) «Методичні підходи до застосування інфор-
маційної технології національного канцер-реєстру в 
системі обліку онкологічних хворих» (установа-роз-
робник — НІР; укладачі: д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, 
к.мед.н. З.П. Федоренко, к.мед.н. А.В. Гайсенко, 
к.тех.н. Л.О. Гулак, к.тех.н. Є.Л. Горох, к.ф.-м.н. 
А.Ю. Рижов, О.В. Сумкіна, Л.Б. Куценко);

2) «Профілактика та лікування гематологічних 
ускладнень хіміотерапії у онкологічних хворих» (уста-
нова-розробник — НІР; автори: д.мед.н. І.А. Крячок, 
д.мед.н. Л.А. Сивак, к.мед.н. Г.О. Губарева); 

3) «Неоад’ювантна хіміотерапія хворих на сар-
коми кісток, ангіографічні критерії ефективності» 
(установа-розробник — НІР; укладачі: д.мед.н., 
проф. О.Г. Югрінов, к.мед.н. А.Г. Дєдков, О.М. Но-
вак, С.І. Бойчук, П.О. Ковальчук, О.А. Супруненко); 

4) «Цитологічна діагностика дисплазій епітелію і 
плоскоклітинного раку шийки матки з визначенням 
ядерцеутворюючих регіонів хромосом» (установа-роз-
робник — НІР; автори: д.мед.н., проф. Л.С. Болгова, 
к.мед.н. Т.М. Туганова, д.мед.н., проф. Л.І. Воробйо-
ва, к.мед.н. О.І. Алексєєнко, Т.М. Ярощук, Н.Б. Тиха); 

5) «Цитологічна діагностика дисплазій цилін-
дричного епітелію і залозистого раку шийки матки за 
визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромо-
сом» (установа-розробник — НІР; укладачі: д.мед.н., 
проф. Л.С. Болгова, к.мед.н. Т.М. Туганова, к.мед.н. 
О.І. Алексєєнко, д.мед.н., проф. О.М. Грабовий, 
д.мед.н., проф. Л.І. Воробйова); 

6) «Неоад’ювантна поліхіміотерапія в лікуванні 
хворих на м’язово-інвазивний рак сечового міхура» 
(установа-розробник — НІР; укладачі: д.мед.н., проф. 
Е.О. Стаховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, к.мед.н. 

О.А. Войленко, к.мед.н. П.С. Вукалович, к.мед.н. 
В.А. Котов, к.мед.н. С.А. Лялькін, О.І. Яцина); 

7) «Комбінована спінально-епідуральна анестезія 
в передопераційному періоді у хворих на рак сечо-
вого міхура» (установа-розробник — НІР; укладачі: 
к.мед.н. І.І. Лісний, д.мед.н., проф. Е.О. Стаховсь-
кий, к.мед.н. О.А. Войленко, Л.В. Клімчук).

До порядку денного було включено також питан-
ня розгляду 5 інформаційних листів. Рекомендовано 
до видання інформаційні листи, які про йшли неза-
лежне рецензування і отримали позитивні висновки: 

1) «Застосування термохіміотерапії в комплекс-
ному лікуванні хворих на місцево поширений рак 
грудної залози» (установа-розробник — НІР; ав-
тори: д.мед.н., проф. І.І. Смоланка, д.б.н., проф. 
В.Е. Орел, д.мед.н. С.Ю. Скляр, к.мед.н. І.В. До-
сенко, А.Д. Лобода); 

2) «Метод визначення сторожового лімфатичного 
вузла у хворих на поширений рак шлунка» (уста-
нови-розробники — НІР, КЗ Севастопольський 
міський онкологічний диспансер ім. А.А. Задорож-
нього; автори: д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, д.мед.н. 
О.О. Колеснік, к.мед.н. А.В. Лукашенко, к.мед.н. 
Д.О. Розумій, к.мед.н. В.В. Приймак, О.І. Штанько); 

3) «Комбіноване лікування хворих на колорек-
тальний рак з метастазами в печінку» (установа-роз-
робник — НІР; автори: д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, 
д.мед.н. О.О. Колеснік, к.б.н. Н.М. Храновська, 
к.мед.н. А.В. Лукашенко, Р.Р. Хворостовський); 

4) «Неоад’ювантна поліхіміотерапія резекта-
бельних форм раку шлунка» (установи-розробни-
ки — НІР, Національний медичний університет 
(НМУ) ім. О.О. Богомольця; автори: д.мед.н., проф. 
І.Б. Щепотін, д.мед.н. О.О. Колеснік, к.мед.н. 
А.В. Лукашенко, к.мед.н. Д.О. Розумій, к.мед.н. 
В.В. Приймак, А.А. Бурлака); 

5) «Методика мобілізації та видалення сальникової 
сумки при хірургічному лікуванні раку шлунка» (уста-
нови-розробники — НІР, НМУ ім. О.О. Богомоль-
ця; автори: д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, д.мед.н. 
О.О. Колеснік, к.мед.н. Д.О. Розумій, к.мед.н. 
А.В. Лукашенко, к.мед.н. В.В. Приймак, М.О. Волк).

Заслухано і затверджено звіт про роботу ПК у 2011 р.
Наступне засідання ПК «Онкологія» МОЗ та 

НАМН України відбудеться під час проведення 
науково-практичної конференції «Роль сучасних 
методів діагностики онкологічних захворювань в 
персоніфікації лікування» 16–17 березня 2012 р. в 
м. Івано-Франківськ — Яремче. 

Проблемна комісія




