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ДОВІДКА
про творчий внесок у роботу «Розробка та застосування новітніх технологій в
діагностиці та лікуванні бойової вогнепальної травми та ії наслідків»
претендента БІЛЕНЬКОГО Віктора Андрійовича, висунутого на здобуття
Державної премії України в галузі науки та техники за 2018 рік

Біленький

Віктор Андрійович,

1960 року народження,

полковник

медичної служби, заслужений лікар України, загальний стаж - 40 років, є
автором численних наукових та практичних розробок з питань діагностики
та лікування вогнепальних поранень відомих як в Україні, так і в медичних
кругах зарубіжжя. Протягом 2006-2016 років займав посаду начальника
клініки торакоабдомінальної хірургіїї військово-медичного клінічного центру
Північного регіону, з 2016 року по теперішній час - провідний хірург регіону
ВМКЦ ПнР. Поглибленому вивченню проблеми діагностики та лікування
вогнепальних ран займається з початку АТО і дотепер.
Біленький В.А. приймав безпосередню участь у формуванні концепції
роботи, плануванні та виконанні теоретичних досліджень,

практичному

впровадженні нових технологій обстеження та лікування постраждалих із
вогнепальними пораненнями, узагальненні результатів досліджень, аналізі
безпосередніх та віддаленних результатів лікування пораненних.
Автором

проаналізовані

анатомо-функціональні

особливості

вогнепальних пораненнь із деталізацією їх частоти, характеру, видів і

структури в умовах обмеженого локального конфлікту, визначені чинники,
які визначають тривалість ранового процесу гіри сучасних
пораненнях,

встановлений

взаємозвязок

особливостей

вогнепальних
локального

і

загального перебігу ранового процесу при вогнепальних ранах з об'ємом,
видом та характером пошкоджень, уточнено вплив адекватної хірургічної
обробки

ран

ультразвукові

на

тривалість

методи

ранового

дослідження

при

процесу,

удосконалені

вогнепальних

пораненнях

соче ганих торакоабдомі пальних пораненнях, розроблені та
методики

застосування

хірургічного

магнітного

пораненні органів живота та груди, запропанований

нові
та

впровадженні

інструментарію
інструментарій

гіри
для

в і д еос ко п і ч н и х втру ч ан ь.
Особисто

прооперовано

понад

500

пораненних

з

застосуванням

запропонованих методик. Проведений аналіз помилок надання хірургічної
допомоги на етапах евакуації.
Кількість публікацій за темою роботи складає 27, з яких 1 підручник,
14 патенти України на корисну модель; загальна кількість цитувань - 8, hіндекс згідно з Google Shcolar - 2.
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Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки
ДОВІДКА
про творчий внесок у цикл робіт «Розробка та застосування новітніх
технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її
наслідків» претендента ВЕЛИКОДНОГО Олексія Миколайовича, висунутого
на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік
Великодний Олексій Миколайович 1960 року народження, кандидат
фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, загальний стаж
- 40 років, науковий стаж - 32 роки. Під час виконання роботи займав
посаду

старшого

наукового

співробітника

відділу

чистих

металів,

металофізики та технології нових матеріалів, Інституту фізики твердого тіла,
матеріалознавства

та

технологій,

Національного

наукового

центру

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.
В рамках виконання циклу робіт
конструктивні

та

технічні

рішення,

Великодний О. М. запропонував
які

лягли

в

основу

конструкції

інструментів, що увійшли до набору «Інструменти хірургічні магнітні»
(патенти №105452, №119481), а також пристрою для вилучення фіксованих
феромагнітних тіл і пристрою магнітного для вилучення сторонніх тіл
(патенти №105453, №110384). Провів обґрунтування вибору матеріалів і
комплектуючих для їх виготовлення.
Спроектував та виготовив необхідні

інструменти і модельних ряд

осколків різної ваги для досліджень взаємодії магнітних

інструментів

зосколками в лабораторних умовах, а також на небіологічних та біологічних
моделях,

що дозволило

обґрунтувати

ефективність

та безпечність їх

використання.
Розробив технічні умови ТУ У 33.1-23918060-001:2017, виготовив
дослідні зразки «Інструментів хірургічних магнітних», провів дослідження їх
технічних характеристик та отримав позитивні результати доклінічних
випробувань. Підготував програму клінічних випробувань та забезпечив їх
проведення на базі Військово-медичного клінічного центру Північного
регіону.
Підготував

технічну

документацію

згідно

вимог

Технічного

регламенту щодо медичних виробів для складання ДЕКЛАРАЦІЇ про
відповідність

№ ІІА.ТЯ.753.0.23918060/М8І-1ЛЗЕС-001

та

забезпечив

внесення до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного
призначення

набору

«Інструменти

хірургічні

магнітні»,

що

дозволяє

серійний випуск інструментів.
Загальна кількість публікацій по тематиці роботи - 10 патентів.
Індекс Хірша згідно публікацій, що увійшли до роботи - 0.
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ДОВІДКА
про творчий внесок у роботу «Розробка та застосування новітніх
технологій в діагностиці та лікуванні бойової вогнепальної травми та її
наслідків» претендента КОВТУНА Костянтина Васильовича, висунутого на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік

Ковтун Костянтин Васильович, 1950 року народження, кандидат фізикоматематичних наук, загальний трудовий стаж - 50 років, науково-педагогічний
стаж 39 років. Під час виконання роботи займав посаду директора Державного
підприємства «Науково-технологічний центр «Берилій» Національної академії
наук України». Одночасно працював старшим науковим співробітником у
Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» за
сумісництвом, де здійснював наукове керівництво
лабораторії

матеріалознавства

і технології

науково-дослідницької

берилієвих

і

конструкційних

матеріалів.
Вперше

запропонував

метод

герметизації

магнітів

в

хірургічних

інструментах та впровадив метод оцінки якості зварних з'єднань в готовому
інструменті.
Ковтун

К.

В.

науково

обгрунтував

використання

магнітно-м'яких

матеріалів для виготовлення змінних насадок та спосіб їх захисту шляхом
покриття титаном.

Експериментально виміряв силу зчеплення магнітів з осколками різної
форми

і обґрунтував розміри

магнітів необхідних для

використання

в

«Інструментах хірургічних магнітних».
Ковтун К. В. провів дослідження осколків наданих ВМКЦПнР: методом
рентгеноструктурного

аналізу,

що

підтвердило

їх

феромагнітний

стан;

методами металографії і елементного аналізу на основі чого визначив типи
чавуну та осколкової сталі.
Спроектував і виготовив магнітні інструменти призначені для виявлення
локалізації магнітних осколків, для видалення плоских осколків, для видалення
осколків з плевральної та черевної порожнини.
За темою роботи отримано 6 деклараційних патентів України на корисну
модель. Ь - індекс - 0.
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ДОВІДКА
про творчий внесок у роботу «Розробка та застосування новітніх технологій
в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків»,
претендента МИХАЙЛУСОВА Ростислава Миколайовича, висунутого на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік

Михайлусов Ростислав Миколайович, 1974 року народження, кандидат
медичних наук, вчене звання - доцент, загальний стаж - 25 років, науковопедагогічний стаж -

14 років,

лікар-хірург вищої категорії. Під час

виконання роботи займав посаду доцента кафедри ендоскопії та хірургії
Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Доцентом Михайлусов Р.М. розроблені технічні умови та безпосередньо
проведені багатосерійні випробування з моделюванням кульових, осколкових
та міно-вибухових вогнепальних поранень на небіологічних багатошарових,
біологічних невітальних та біологічних вітальних моделях.
Автором

отримані

вогнепальних

поранень,

результати
дані

оптичної

експериментальних
і

електронної

і.муногістохїмічних досліджень експериментальних тварин.

досліджень

мікроскопії

та

Михайлусовим Р.М. вперше розроблені та впроваджені нові способи
діагностики вогнепальних ран: спосіб трансілюминації м'яких тканин, спосіб
візуально асистованої ревізії ранового каналу, спосіб візуального визначення
характеру вогнепального поранення.
Доцентом Михайлусовим Р.М. розроблені та удосконалені методи та
інструменти для більш ретельного очищення вогнепальних ран: спосіб
контактної механічної очистки ран з глибоким рановим каналом, інструмент
для хірургічної обробки ранового каналу, спосіб фотодинамічної терапії
вогнепальних ран, спосіб ВАК терапії, які показали свою ефективність у
клініці.
Для

об'єктивізації

оцінки

стану

ранової

поверхні

доцентом

Михайлусовим Р.М. визначені закономірності флюоресценції життєздатних
тканин та розроблені технічні умови використання контактної мікроскопії
ранової поверхні.
Михайлусовим

Р.М.

розроблений

інструмент

для

обстеження

та

вимірювання ранового каналу та запропонований спосіб визначення об'єму
пошкодження м'яких тканин при вогнепальному пораненні, на основі яких
базується розроблена тактика лікування вогнепальних ран, розроблені сучасні
алгоритми діагностики та

комплексного лікування вогнепальних ран,

виконане їх практичне впровадження, отримані позитивні результати.
Основні результати з тематики роботи, опубліковані Михайлусовим
Р.М. у 32 статтях у провідних наукових виданнях, що цитуються 11 разів
згідно Соо£Іе Бсіюіаг, індекс Хірша яких дорівнює Ь=2. Кількість патентів
претендента, які увійшли у роботу - 27.

МИХАЙЛУСОВ Р.М.

ХВИСЮК О.М.,
Ректор ХМАПО, професор
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№
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ДОВІДКА
про творчий внесок у цикл робіт «Розробка та застосування новітніх
технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її
наслідків» кандидата НЕГОДУИКО Володимира Володимировича,
висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за
2018 рік

НЕГОДУЙКО Володимир Володимирович,

1972 року народження,

підполковник медичної служби, кандидат медичних наук, загальний стаж - 29
років, з яких 23 - за спеціальністю хірургія. Під час виконання роботи займав
посади: з 2009 по 2016 рік - старший ординатор хірургічного відділення
клініки

торакоабдомінальної

хірургіїї

Військово-медичного

клінічного

центру північного регіону, з 2016 року по теперішній час - начальник
операційного відділення ВМКЦ ПнР. Поглибленому вивченню проблеми
діагностики

та

лікування

вогнепальних

ран

займається

з 2003

року

(миротворча місія ІЛ\ІІРІЬ 2003-2004 рік, миротворчі місії І8АР 2008-2009 та
2010-201 1 роки), а більш детально з початку АТО.
Наукові

дослідження

теоретичної

і

клінічної

особливостей

вогнепальних

Негодуйко

В.В.

охоплюють

медицини.

Автором

широке

проведено

поранень м'яких тканин

різної

коло

вивчення
локалізації,

живота та груди; розробку та впровадження спеціального магнітного та

немагнітного
сторонніх

хірургічного

тіл

інструменту

вогнепального

для

походження;

діагностики
розробку

та

та

видалення

впровадження

відеоендоскопічної та лазарної візуалізації сторонніх тіл; розробку показань
та протипоказань для оперативного лікування сторонніх тіл; розробку
математичної моделі та коефіциенту видалення сторонього тіла в залежності
від

розмірів

рани,

сторонього

тіла

та

глибини

його

розташування;

прогнозування вирогідності видалення стороннього тіла в залежності від
структури;

розробку

вогнепальних
поранених

для

моделювання

різних

поранень; розробку алгоритма дослідження та лікування

зі

сторонніми

запропонованого
особливості

пристрою-концентратору

тілами;

розробку

та

немагнітного

магнітного

-патоморфології

обоснований

обсяг

тканин

лікування

на

алгоритму

інструменту;

навколо
основі

використання

стороннього
даних

виявлені
тіла

та

гістологічного,

имуногістологічного та елекронномикроскопічного дослідження в динаміці.
Особисто прооперував понад 800 пораненних. Розробив 2 набори
інструментарію для діагностики та видалення сторонніх тіл, з яких набір
магнітного інструменту малий отривав державну реєстрацію та дозволяє за
його допомогою видалити до 80% сторонніх тіл різної локалізації.
Кількість
деклараційні

публікацій

патенти

за

України

гемою
на

роботи

корисну

складає

модель,

76,

із

загальна

них

32

кількість

8ТАТЕ ГЧ8ТІТГТЕ
«> АТІО> АЬ 8НАІЛМОУ
ЕЧ8ТІТГТЕ ОГ 81ТКСЕКУ А>Ю
ТКАІЧ8РЬА>ТАТІО>»
ТО >АТІО\АТ. АСАОЕМЛ ОГ
МЕБІСАЕ 8СІЕХСЕ8 ОГ
ГККАІХЕ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ
ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА»
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ
Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, ЗО
Тел. 044-497-13-74. Факс 044-454-20-50

№

ЗО. Оегоуе\' $е\;а5Юро1уа бгг.. Куі\. Цкгате. 05680
Теї. 044-497-13-74. Рах 044-454-20-50

на№

від

2018

ДОВІДКА
про творчий внесок у цикл робіт «Розробка та застосування новітніх
технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її
наслідків» претендента САЛЮТІНА Руслана Вікторовича, висунутого на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік

САЛЮТІН Руслан Вікторович, 1975 року народження, доктор
медичних наук, старший науковий співробітник, загальний стаж - 26 років,
науково-педагогічний стаж 14 років. Заступник директора з
організаційної та клініко-інноваційної роботи ДУ «Національний інститут
хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» Національної академії
медичних наук України.
Салютін Р.В. особисто організував, визначив цілі та завдання
дослідження з визначення ефективності та безпечності застосування
клітинних трансплантатів в лікуванні хворих з хронічною ішемією
кінцівок,
яка
зумовлена
«нереконструктабельним»
ураженням
периферичного артеріального русла, що розвинулось у наслідок
атеросклеротичного, облітеруючого патологічного процесу, вогнепальної
бойової травми. Самостійно проведено
планування,
організація
експериментальних діагностичних і клініко-лабораторних
методів
дослідження. Експериментальні дослідження на лабораторних тваринах та
подальше спостереження за тваринами виконані здобувачем самостійно у
повному обсязі.
Вперше в експерименті (за умов іп уіїго) отримані дані, що свідчать
про наявність ендотеліального та ангіогенного потенціал}' прогеніторних
клітин фетальної печінки, про що свідчить їх здатність до диференціації по
ангіобластному типу (наявні ранні рецептори ідентифікатори
ендотеліальної диференціації) та формування клітинними елементами в
товщі Матрігелю з середовищем ЕОМ-2 сітчастої тривимірної
капіляроподібні структури.
Вперше за умов експериментального дослідження іп УІУО з
змодельованою ішемією кінцівки досліджено вплив трансплантації
прогеніторних клітин на процеси ангіогенезу.

Проведені ультраструктурні, гістологічні та імуногістохімічні
дослідження процесів, що відбуваються в м'язовій тканині ішемізованої
кінцівки після трансплантації прогеніторних клітин в різні терміни
дослідження.
Салютіним Р.В. безпосередньо проведено лікування пацієнтів на
хронічну ішемією кінцівок (за метою та завданнями дослідження) та на
підставі отриманих даних вперше розроблена і впроваджена оригінальна
методика, встановлені покази до трансплантації клітинних трансплантатів
на основі стовбурових клітин аллогенного походження, хворим з
«нереконструктабельним» ураженням периферичного артеріального русла,
що обумовлює розвиток хронічної ішемії кінцівок, як методу непрямої
реваскуляризації.
Використовуючи методи гістологічного, імуногістохімічного та
електронно-мікроскопічного
дослідження
визначено
особливості
регенератороно-відновних процесів та неоангіогенезу в м'язовій тканині у
хворих на хронічну ішемію кінцівок, на різних етапах після клітинної
трансплантації. Вперше проведено аналіз ефективності використання
різних
методів
інструментальної
діагностики
(ультразвукової
допплерографії,
лазерної
флуометрії
та
рентгеноконтрастної
артеріографії),
як
методів
оцінки
стану
магістрального
та
7
мікроциркуляторного русла після застосування методу клітинної непрямої
реваскуляризації.
На основі проведеного аналізу сформовано концепцію надання
високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальною
бойовою травмою та її наслідками в закладах охорони здоров'я третинного
рівня.
Салютін Р.В. приймав безпосередню участь в розробці нормативноправових, регламентуючих та методичних документів з питань клінічного
використання клітинної трансплантації.
Результати наукових досліджень представлені у 49 друкованих
працях у наукових фахових виданнях за темою роботи, 2 методичних
посібниках та рекомендаціях, 2 нововведеннях та у 5 деклараційних
патентах України. Загальний індекс цитування - 24; Ь-індекс згідно з
Ооо§1е 81ісо1аг - 2.
САЛЮТІН Р.В.

УСЕНКО О:
Директор Державної установи
«Національний інститут хірургії тат
трансплантології ім. О.О. Шалімова»
НАМИ України, д.мед.н., професор,
член-кореспондент НАМН України

;
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ДОВІДКА

про творчий внесок у цикл робіт «Розробка та застосування новітніх
технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її
наслідків» кандидата Третяка Ігоря Богдановича, висунутого на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки
ТРЕТЯК Ігор Богданович, 1960 року народження, доктор медичних наук,
загальний стаж - 41 рік, стаж за фахом - 34 роки. Завідувач відділення
відновлювальної

нейрохірургії

з рентгенопераційною

ДУ

«Інститут

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» Національної академії медичних
наук України.
Третяк І.Б. розробив теоретичні основи нової концепції у хірургії
нервів

щодо

максимального

цілеспрямованого

використання

компенсаторно-відновлювальних механізмів нервової системи при тяжких
ушкодженнях периферичних нервів, розробив на її основі нові методи
реконструктивних

втручань

відновлювального

лікування

наслідків

ушкоджень центральної та периферичної нервової системи, що широко
використовуються для усунення наслідків вогнепальних поранень.
Третяк

І.Б.

є

одним

із

учасників

розробки,

вітчизняних

стимуляційних систем для довготривалої електростимуляції периферичних
нервів та спинного мозку, що суттєво розширюють можливості лікування
хворих

з

наслідками

травми

нервової

нейростимуляційна система Ней-Сі 3-М.

систем.

Розроблена

ним

вітчизняного виробництва.

пройшла

випробування

Державному
споживчої

відповідності

в

комітеті України з питань технічного регулювання

та

політики

та

отримала

(Сертифікат

сертифікат

відповідності

серія ВВ

№094821).

внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного
призначення України, дозволена до використання в медичній практиці
(Свідоцтво про державну реєстрацію № 7439/2008).
промислове

виробництво

та

широко

впроваджена у

використовується

у

медичній

практиці.
Третяк

І.Б.

безпосередньо

наслідками тяжких ушкоджень

проводить

лікування

периферичних

нервів

пацієнтів

з

(за метою

та

завданнями дослідження), встановив покази до застосування методики
довготривалої

електростимуляції,

розробив та впровадив

оригінальні

способи хірургічного лікування при травмах та патології нервів із
використанням
методики

довготривалої

відновлювального

електростимуляції
лікування

нервів.

поранених

із

Вдосконалив
наслідками

вогнепальних ушкоджень центральної та периферичної нервової системи.
Від початку військових подій на Сході України провів понад 100 операцій
при стійких наслідках вогнепальної травми кінцівок з ушкодженням
периферичних нервів.
Третяком І.Б. розроблено та впроваджено в клінічну практик}'
комплекс реабілітаційних заходів

після хірургічного лікування тяжких

ушкоджень нервів з метою щонайповнішого відновлення функції м'язів.
Результати наукових досліджень представлені у

монографії та 63

друкованих працях у наукових фахових виданнях за темою роботи, двох
методичних посібниках, та 10 патентах.

Директор Інституту нейрохірургії
академік НАМН України

Кандидат

Міністерство оборони

України

Головне військово-медичне управління
Україна, 03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6, тел. (044) 271-34-86
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ДОВІДКА
про творчий внесок у цикл робіт «Розробка та застосування новітніх
. технологій в діагностиці та лікуванні бойової вогнепальної травми та її
наслідків» претендента ХОМЕНКА Ігоря Петровича, висунутого на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік

ХОМЕНКО Ігор Петрович, 1965 року народження, доктор медичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України,
загальний стаж - 36 років, науково-педагогічний стаж - 22 роки. Під час
виконання

роботи

військово-медичного

займав

посаду

клінічного

заступника

центру

начальника

«Головний

Національного

військовий

клінічний

госпіталь» - Головний хірург Міністерства оборони.
Хоменко І.П. розробив наукові основи комплексного експериментального
моделювання усіх можливих видів бойових вогнепальних поранень.
За його безпосередньої участі побудована концепція створення системи
діагностики і лікування вогнепальних ран та усунення наслідків вогнепальних
поранень.
Особисто приймав участь у визначенні закономірностей

патогенезу

вогнепальних поранень за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних
змін,

що

спостерігаються

на

ультраструктурному.

клітинному

та

мікроскопічному рівнях, виявлених при серіях мікроскопічних, електронномікроскопічних та імуногістохімічних дослідженнях.
Хоменком І.П. науково обгрунтовані нові критерії оцінки адекватності
хірургічних обробок м'яких тканин на основі флюоресцентного аналіз}' та

визначені терміни «закриття» вогнепальних ран на основі оцінки мікрошркуляші
ранової поверхні.
Під науковим керівництвом Хоменка І.П. впроваджені у діяльність
військово-медичних клінічних центрах регіонів та військових

мобільних

госпіталів розроблені нові та удосконалені методи діагностики і лікування
вогнепальних ран та усунення їх наслідків.
За темою роботи складає опубліковано 46 наукових праць у фахових
виданнях, загальна кількість цитувань на публікації складає 132. /?-індекс згідно
Соо§1е ЗИсоїаг - 6. Під науковим консультуванням захищена 1 докторська
дисертація.

Претендент

уі' ^ І.П. Хоменко

Заступник начальника
Головного військово-медичного управління

О.В. Щербина
^

