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ПРО РОБОТУ ЕКСПЕРТНОЇ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ
«ОНКОЛОГІЯ» МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ
Засідання Експертної проблемної комісії (ЕПК)
«Онкологія» МОЗ та НАМН України відбулося 19 жовтня 2018 р. під час проведення науковопрактичної конференції «Індивідуалізація медикаментозного лікування хворих на солідні пухлини» у м. Рівне.
Згідно з Наказом МОЗ України «Про планування наукової тематики на 2019 рік» ЕПК МОЗ
та НАМН України зобов’язані надати експертні вис
новки на анотовані звіти про виконання перехідних
науково-дослідних робіт (НДР) і запити на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2019 р. для
конкурсного відбору.
Тому першим питанням порядку денного була
експертна оцінка матеріалів 9 анотованих звітів
про виконання перехідних НДР у 2018 р. і запитів
на подальше виконання кожної роботи у 2019 р.,
поданих Вченою радою Національного інституту
раку (НІР).
За результатами обговорення комісією прийнято
рішення щодо позитивної оцінки виконання НДР
згідно з представленими анотованими звітами та рекомендовано до затвердження виконання у 2019 р.
наступні НДР:
1) «Оптимізувати морфологічну діагностику лімфопроліферативних процесів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів з використанням комплексу сучасних цитологічних і гістологічних методів досліджень», науковий керівник — завідувач
науково-дослідного (н/д) відділення цитопатології та патологічної анатомії НІР, д.мед.н., проф.
Л.С. Болгова; 2) «Нові підходи та методи лікування
хворих на злоякісні пухлини органів грудної порожнини», науковий керівник — завідувач н/д відділення пухлин органів грудної порожнини НІР, д.мед.н.,
проф. С.І. Кіркілевський; 3) «Розроблення нових
методів комбінованого лікування хворих із метастатичними новоутвореннями черевної порожнини,
заочеревинного простору та малого таза», науковий
керівник — гол. н. с. н/д відділення пухлин черевної
порожнини НІР, д.мед.н. О.О. Колеснік; 4) «Удосконалити лікування первинних хворих на лімфоми
В-клітинного походження», науковий керівник —
завідувач н/д відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування НІР, д.мед.н.,
проф. І.А. Крячок; 5) «Розробити організаційно-
методологічну технологію впровадження вторинної
профілактики та скринінгу злоякісних пухлин органів репродуктивної системи жінки та колоректального раку в Україні», науковий керівник — завідувач н/д відділення організації протиракової боротьби з Національним канцер-реєстром НІР, к.мед.н.
Ю.Й. Михайлович; 6) «Розробити та вдосконалити
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методи персоніфікованого лікування хворих на серозний рак яєчника», науковий керівник — заві
дувач н/д відділення онкогінекології НІР, д.мед.н.
В.С. Свінціцький; 7) «Оптимізувати тактику лікування хворих на метастатичний рак грудної залози
прогностично несприятливих молекулярних підтипів», науковий керівник — завідувач н/д відділення
хіміотерапії солідних пухлин НІР, д.мед.н. Л.А. Сивак; 8) «Розробити нові методики комбінованого лікування хворих на рак грудної залози з несприятливим прогнозом», науковий керівник — завідувач н/д
відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії НІР, д.мед.н., проф. І.І. Смоланка;
9) «Визначити шляхи зменшення інвалідизації хворих з локалізованим раком нирки на основі розробки та оптимізації інноваційних методів діагностики,
неоад’ювантної таргетної терапії та хірургічного лікування», науковий керівник — завідувач н/д відділення пластичної та реконструктивної онкоурології
НІР, д.мед.н., проф. Е.О. Стаховський.
Наступним питанням був розгляд та експертна оцінка інформаційних листів про нововведення
в системі охорони здоров’я. За результатами позитивного експертного рецензування і обговорення
ЕПК рекомендувала до опублікування і впровадження у клінічну практику як такі, що відповідають існуючим вимогам, шість інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, а саме:
1) «Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики пухлин передміхурової залози» (установи-розробники: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР)
ім. Р.Є. Кавецького НАН України, НІР; автори:
д.б.н., ст.н.с. С.П. Залєток, д.мед.н., проф. В.О. Шляховенко, к.б.н. О.О. Кленов, к.б.н. В.В. Бентрад, к.б.н.
С.В. Гоголь, к.б.н. О.А. Орловський, д.мед.н., проф.
Е.О. Стаховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук); 2) «Спосіб прогнозування перебігу раку передміхурової залози» (установи-розробники: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, НІР; автори: д.б.н., ст.н.с.
С.П. Залєток, д.мед.н., проф. В.О. Шляховенко, к.б.н.
О.О. Кленов, к.б.н. В.В. Бентрад, к.б.н. С.В. Гоголь,
к.б.н. О.А. Орловський, д.мед.н., проф. Е.О. Стаховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук); 3) «Застосування
клаптя надключичної артерії в реконструктивній хірургії ротової порожнини та ротоглотки» (установа-розробник: НІР; автори: к.мед.н. О.В. Кравець,
д.мед.н., проф. В.С. Процик, О.В. Хлинін); 4) «Спосіб прогнозування перебігу базального молекулярного підтипу раку молочної залози» (установи-розробники: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
Київський міський клінічний онкологічний центр;
автори: акад. НАН України, д.мед.н., проф. В.Ф. Че-
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хун, д.б.н. Н.Ю. Лук’янова, д.мед.н., проф. Л.А. Налєскіна, к.б.н. Т.М. Яловенко, к.б.н. І.В. Шепеленко, Д.М. Сторчай, О.М. Клюсов); 5) «Спосіб оцінки
ризику розвитку рецидивів у хворих на рак передміхурової залози» (установи-розробники: ІЕПОР
ім. Р.Є. Кавецького НАН України, НІР; автори: акад.
НАН України, д.мед.н., проф. В.Ф. Чехун, д.б.н.
Н.Ю. Лук’янова, Т.В. Задворний, к.б.н. Ю.В. Лозовська, к.б.н. І.В. Шепеленко, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, д.мед.н., проф. Е.О. Стаховський) та 6) «Спосіб неінвазивного визначення гормонально-рецепторного статусу пухлин у хворих на рак молочної
залози» (установи-розробники: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київський міський клінічний онкологічний центр; автори: акад. НАН України,
д.мед.н., проф. В.Ф. Чехун, д.б.н. Н.Ю. Лук’янова,
к.б.н. Ю.В. Лозовська, Д.М. Сторчай, О.М. Клюсов).
Крім того, до порядку денного включено питання
експертного розгляду матеріалів 11 Заявок на включення наукового повідомлення до Переліку наукової/науково-технічної продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу
охорони здоров’я за 2018 р. (інформаційні карти нововведень). За результатами обговорення та на підставі доцільності практичного використання із урахуванням наявності охоронних документів, що засвідчують пріоритет, авторство і право власності
на винахід/корисну модель, ухвалено рішення рекомендувати включити до вищезазначеного Переліку наступні нововведення, установою-розробником яких є НІР, а саме:
1) «Методика визначення прогнозу перебігу захворювання у хворих на неходжкінську первинну медіастинальну В-великоклітинну лімфому»,
укладачі: І.А. Крячок, Я.А. Степанішина, Я.В. Кметюк, І.Б. Титоренко, А.І. Мартинчик, О.М. Алексик, К.С. Філоненко, А.В. Ашихмін; 2) «Методика лікування хворих на злоякісні новоутворення
верхніх дихальних шляхів», укладачі: В.С. Іванкова, Т.В. Скоморохова, О.Ю. Столярова, Г.В. Галяс; 3) «Методика радіонуклідної діагностики йодонегативних метастазів диференційованого раку
щитоподібної залози в лімфатичні вузли», укладачі: Д.О. Джужа, Д.Л. Саган; 4) «Методика закриття
післяопераційної рани у хворих на рак ротової порожнини», укладачі: В.С. Процик, С.С. Джемілєв,
Є.В. Коробко, О.М. Трембач, Р.Є. Чичула; 5) «Методика неоад’ювантної терапії хворих на місцево
поширений рак грудної залози», укладачі: І.І. Смоланка, І.В. Досенко, А.О. Ляшенко, О.М. Іванкова,
А.Д. Лобода, О.А. Супруненко; 6) «Методика одномоментної резекції і реконструкції інфраренального
відділу аорти та нижньої порожнистої вени», укладачі: А.А. Бурлака, О.В. Васильєв, В.І. Дорожинський,
І.А. Тучнова, О.О. Колеснік; 7) «Методика одномоментної in situ резекції печінки на фоні віддаленого
ішемічного попередження», укладачі: А.А. Бурлака, О.В. Васильєв, В.І. Дорожинський, І.А. Тіунова, О.О. Колеснік; 8) «Методика хірургічного ліку-
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вання хворих на метастатичний колоректальний
рак із синхронним ураженням печінки з урахуванням економічних критеріїв», укладачі: А.А. Бурлака,
О.О. Колеснік; 9) «Методика діагностики злоякісних пухлин підшлункової залози», укладач: Л.Р. Забудська; 10) «Методика комплексного лікування
хворих при раку верхньогрудного відділу стравоходу», укладачі: С.І. Кіркілевський, П.С. Крахмальов,
Ю.М. Кондрацький, Р.І. Фридель; 11) «Методика хірургічного лікування хворих на рак верхньогрудного відділу стравоходу», укладачі: С.І. Кіркілевський,
П.С. Крахмальов, Ю.М. Кондрацький, Р.І. Фридель.
Заключне у 2018 р. засідання ЕПК «Онкологія» МОЗ і НАМН України відбулося 30 листопада 2018 р. на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН
України.
Згідно з Наказом МОЗ України «Про планування
наукової тематики на 2019 рік» ЕПК МОЗ та НАМН
України мають надати експертні висновки на проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення
на НДР у 2019–2021 рр.
Тому першим питанням порядку денного була
експертна оцінка матеріалів 5 проектів заявки (запиту) на фінансування замовлення на НДР на 2019–
2021 рр., поданих Вченою радою НІР. Доповідачами
кожного проекту були їх наукові керівники.
За результатами доповідей та конструктивної
дискусії комісією прийнято рішення рекомендувати до затвердження і виконання наступні проекти:
1) «Визначити шляхи зменшення інвалідизації
хворих на гігантоклітинну пухлину кісток на основі використання таргетної терапії та оптимізації хірургічного лікування, медико-економічне обґрунтування», науковий керівник — завідувач н/д відділення онкоортопедії НІР, д.мед.н. А.Г. Дєдков;
2) «Оптимізувати комплексне лікування дітей, хворих на ембріональні пухлини ЦНС, пухлини сімейства саркоми Юїнга/ПНЕП та нейробластоми групи високого ризику», науковий керівник — завідувач н/д відділення дитячої онкології НІР, к.мед.н.
Г.І. Климнюк; 3) «Розробити методику комбінованого лікування хворих на меланому шкіри з метастатичним ураженням реґіонарних лімфатичних вузлів», науковий керівник — завідувач н/д відділення
пухлин шкіри та м’яких тканин НІР, д.мед.н., проф.
С.І. Коровін; 4) «Визначити шляхи покращення результатів лікування та якості життя хворих на місцево поширений рак ротової порожнини та ротоглотки
на основі оптимізації методів заміщення післяопераційних дефектів васкуляризованими трансплантатами», науковий керівник — завідувач н/д відділення пухлин голови та шиї НІР, д.мед.н., проф.
В.С. Процик та 5) «Дослідити фенотипові, функціональні та молекулярно-генетичні характеристики пухлинних клітин із властивостями стовбурових
та обґрунтувати доцільність їх застосування в якості
імунотерапевтичної мішені», науковий керівник —
завідувач н/д лабораторії експериментальної онкології НІР, д.б.н. Н.М. Храновська.
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Наступними питаннями порядку денного були
розгляд й експертна оцінка методичних рекомендацій та інформаційного листа про нововведення
в системі охорони здоров’я.
За результатами позитивного експертного рецензування і обговорення ЕПК рекомендувала до видання і впровадження у клінічну практику як такі, що
відповідають вимогам, методичні рекомендації «Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати»
(установи-розробники: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького
НАН України, НІР; укладачі: д.б.н., ст.н.с. С.П. Залєток, д.мед.н. проф. В.О. Шляховенко, д.мед.н.,
проф. Е.О. Стаховський, к.б.н. О.О. Кленов, к.б.н.
В.В. Бентрад, к.б.н. С.В. Гоголь, к.б.н. О.А. Орловський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, О.В. Карнаушенко).
Також за результатами позитивного експертного
рецензування і обговорення комісія рекомендувала
до опублікування і впровадження у клінічну практику як такий, що відповідає існуючим вимогам, Інформаційний лист про нововведення в системі охорони
здоров’я «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак передміхурової залози» (установирозробники: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, НІР; автори: д.б.н. Н.Ю. Лук’янова, акад. НАН
України, д.мед.н., проф. В.Ф. Чехун, д.б.н. А.П. Бурлака, к.б.н. А.В. Вовк, к.б.н. І.В. Шепеленко, д.мед.н.,
проф. Е.О. Стаховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук).
Крім того, до порядку денного включено питання
експертного розгляду матеріалів 12 заявок на включення наукового повідомлення до «Переліку наукової (науково-технічної продукції), призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу
охорони здоров’я» за 2018 р. За результатами обговорення та на підставі доцільності практичного використання ухвалено рішення рекомендувати включити до публікації у вищезазначеному Переліку наступні нововведення, установою-розробником яких
є ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, а саме:
1) «Спосіб прогнозування чутливості до нео
ад’ювантної антрациклінвмісної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози», укладачі: В.Ф. Чехун,
Н.Ю. Лук’янова, С.В. Чехун, Т.В. Борікун, Т.М. Яловенко, О.М. Клюсов, В.М. Базась, М.Ф. Анікусько; 2) «Спосіб визначення базального молекулярного підтипу пухлин у хворих на рак молочної залози»,
укладачі: В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, С.В. Чехун,
Д.В. Демаш, Т.В. Борікун, Т.М. Яловенко, О.М. Клюсов, В.М. Базась, С.О. Собченко; 3) «Спосіб прогнозування метастазування у хворих на рак молочної залози», укладачі: В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, І.В. Шепеленко, Д.В. Демаш, Т.В. Борікун, О.М. Клюсов,
М.Ф. Анікусько; 4) «Спосіб прогнозування ризику
виникнення рецидивів у хворих на рак молочної залози», укладачі: В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, І.В. Шепеленко, Т.В. Борікун, О.М. Клюсов, М.Ф. Анікусько; 5) «Спосіб визначення ступеня злоякісності
пухлин у хворих на рак молочної залози», укладачі: В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, І.В. Шепеленко,
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С.В. Чехун, Т.В. Борікун, О.М. Клюсов, С.О. Собченко; 6) «Спосіб диференційної діагностики перебігу раку передміхурової залози», укладачі: С.П. Залєток, В.О. Шляховенко, О.О. Кленов, В.В. Бентрад,
С.В. Гоголь, О.А. Орловський, Е.О. Стаховський,
Ю.В. Вітрук; 7) «Спосіб прогнозу перебігу раку передміхурової залози», укладачі: С.П. Залєток, В.О. Шляховенко, О.О. Кленов, В.В. Бентрад, С.В. Гоголь,
О.А. Орловський, Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук;
8) «Паспорт індивідуальної радіочутливості людини за цитогенетичними показниками», укладачі:
Е.А. Дьоміна, М.О. Дружина; 9) «Спосіб прогнозування клінічного перебігу пухлинного процесу у хворих
на рак молочної залози», укладачі: Н.Ю. Лук’янова,
В.Ф. Чехун, Л.А. Налєскіна, Д.М. Сторчай, С.О. Собченко, І.В. Шепеленко, Л.М. Кунська, О.М. Клюсов;
10) «Спосіб визначення клінічного перебігу базального молекулярного підтипу раку молочної залози»,
укладачі: В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова, Л.А. Налєскіна, Т.М. Яловенко, І.В. Шепеленко, Д.М. Сторчай,
Л.М. Кунська, О.М. Клюсов; 11) «Спосіб оцінки ризику розвитку рецидивів у хворих на рак передміхурової залози», укладачі: В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова,
Т.В. Задворний, Ю.В. Лозовська, І.В. Шепеленко,
Ю.В. Вітрук, Е.О. Стаховський; 12) «Спосіб ідентифікації неопластичних клітин у спинномозковій рідині», укладачі: Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, Т.С. Іванівська, М.П. Завелевич, С.В. Коваль,
А.С. Поліщук, М.С. Швидка.
Відповідно до порядку денного засідання заслухано Звіт про роботу ЕПК у 2018 р. На трьох засіданнях комісії розглянуто 65 питань. Зокрема, надано
експертні висновки на 9 анотованих звітів про виконання перехідних НДР у 2018 р. і на 14 запитів на фінансування замовлень на НДР у 2018 р., із них 5 з терміном виконання у 2019–2021 рр. Усі НДР належать
до наукового напряму «Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики. Розроблення
нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини» (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р.
№ 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки»). Обговорено питання щодо проблем з підготовки наукових кадрів на кафедрах онкології медичних університетів України. Крім того, розглянуто та затверджено до видання й впровадження у клінічну практику
4 методичних рекомендації та 11 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я; рекомендовано включення до Переліку наукової/науково-технічної продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони
здоров’я за 2018 р. 23 заявки на наукове повідомлення про нововведення. Звіт про роботу ЕПК «Онкологія» у 2018 р. затверджено одноголосно.
Експертна проблемна комісія
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