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ПЛАН РОБОТИ
Референц - центру з діагностики заразних хвороб тварин Держ авного науково-дослідного інституту з
лабораторн ої діагностики га ветеринарно-санітарної експертизи на 2017 рік

№ п/п

Назва питання

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

І-ІІ квартал

Неволько О.М.,
Л ож кіна О.В.

1-Й квартал

Неволько О.М.,
Л ож кіна О.В.

1. Н ормативно-правова робота

1.

Розробити проект Інструкціїї щодо діагностики, профілактики
боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби

та

2.

Розробити проект Програми контролю та боротьби з губчастоподібною
енцефалопатією великої рогатої худоби з урахуванням заходів,
необхідних для отримання офіційного статусу щодо вказаного
захворювання згідно з офіційною класифікацією МЕБ.

Jо .

Розробити Положення про комісію з біоризику та біобезпеки

11-111 квартал

Неволько О.М.,
Ложкіна О.В.

4.

Розробити Порядок видачі допусків на роботу з особливо небезпечними
патогенами.

ІІ-ІІІ квартал

Неволько О.М.,
Л ожкіна О.В.

2

5.

Розробити П орядок проведення арбітраж них досліджень

II-III квартал

Неволько О.М.,
Л ож кіна О.В.

Впродовж року

Неволько О.М.
завідувачі Н Д відділів

Щ омісячно

Неволько О.М.
Свідерський B.C.
фахівці НД відділу

2. Організаційні заходи
1

Участь у проведенні апробацій,
діагностикумів, біопрепаратів

комісійних

випробувань

нових

2

Аналіз захворюваності тварин згідно звітності за формою 1-ВЕТ "Звіт
про заразні хвороби тварин" та повідомлень про заразні хвороби тварин

о
J

Узагальнення та аналіз інформації щодо комплексної діагностики
До 20 числа
туберкульозу ВРХ, що реагує на туберкулін та інформації про результати
бактеріологічних досліджень патматеріалу від ВРХ на туберкульоз по кожного місяця
областях України

Неволько О.М.
Свідерський B.C.
фахівці НД відділу

4

Аналіз звітів роботи РД Л В М за 2016 рік, опрацювання зведеного звіту та
надання до Д ерж продспож ивслуж би (по формах звітності):

До 30 січня

Неволько О.М.
Свідерський B.C.
фахівці НД відділу

5

- 2-Вет "Про роботу держ авних лабораторій ветеринарної медицини з
питань інфекційної патології за 2016 рік"

До 20 січня

Неволько О.М.
завідувачі Н Д відділів

6

Підготовка інформації щодо випадків сказу тварин для Європейського
Щ оквартально
центру по контролю за сказом та Держ продспоживслуж би

Неволько О.М.
Д рож ж е Ж.М.

7 '

Організація та проведення всеукраїнського семінару для завідувачів
вірусологічних відділів на тему: «М етоди виявлення емердж ентних
інфекцій: АЧС та КЧС, нодулярний дерматит». М ісце проведення м.Київ

Неволько О.М.
Д рож же Ж.М.
фахівці відділу

8

Аналіз результатів та архівування (в електронному вигляді) даних по
діагностичним та моніторинговим дослідж енням ГЕ ВРХ та скрепі овець В продовж року
у розрізі областей

Вересень

Л ож кіна О.В.
фахівці НД відділу

з

9

Організація та проведення М ПВ за програмою "ВЕТ-ТЕСТ" з питань
Впродовж року
діагностики хвороб тварин інфекційної етіології

10

Організація та проведення VI Н ауково-практичної конференції на тему:
"Лабораторні дослідж ення як інструмент забезпечення епізоотичного
благополуччя і безпечності харчових продуктів" в рамках М іж народного
форуму "Комплексне забезпечення лабораторій" L A B C om pL E X 2017

11

П ідготовка до друку та видання монографій, довідників, методичних
Впродовж року
рекомендацій, розроблених фахівцями інституту у 2016 році

Ж овтень

Неволько О.М.
завідувачі Н Д відділів

Неволько О.М.,
М еж енський А.О.
М еж енський А.О
Київська Е.В.

3. Н ауково-технічна діяльність

1

Виконання ініціативної НДР "Розробка, вивчення і порівняння різних
методів і засобів діагностики, лікування та профілактики інфекційних та Впродовж року
паразитарних хвороб тварин", № держреєстрації 0109U 001081

М еж енський А.О.
Неволько О.М.
завідувачі НД відділів

2

Виконання ініціативної НДР "Розробка та впровадж ення комплексної
системи контролю епізоотичного стану в тваринництві, птахівництві та
рибництві", № держ реєстрації 01 0 9 U 0 0 1083

Впродовж року

М еж енський А.О.
Неволько О.М.
завідувачі НД відділів

Jо

Виконання ініціативної НДР "Вивчення етіології та пош ирення, розробка
та вдосконалення методів і засобів діагностики, лікування та
В продовж року
профілактики інфекційних, паразитарних та незаразних хвороб коней",
№ держ реєстрації 0109U001084

М еженський А.О.
завідувачі НД відділів

4

4

Участь в міжнародних раундах МГГВ з визначення:
- антитіл проти сказу,
- методів діагностики грипу та ньюкаслської хвороби птиці,
АЧС,
КЧС,
ящуру,
-сказу,
-лейкозу,
- лептоспірозу,
інфекційному вузликовому дерматиту ВРХ,
Бруцельозу,
САПу та інш.

Впродовж року

Неволько О.М.
фахівці Н Д відділів

5

Написання
методичних
рекомендацій
"Виявлення
нуклеотидної
Впродовж року
послідовності (секвенуванню) Д Н К вірусу африканської чуми свиней"

Неволько О.М.
М арущ ак JI.B.
Сапачова М.А.
Сушко М.І.

6

Розробка та впровадження в практику лабораторної діагностики спільно
з ННЦ "Інститут експерементальної і клінічної ветеринарної медицини"
Впродовж року
Н А А Н України діагностичну тест-систему для діагностики африканської
чуми свиней методом полімеразної ланцю гової реакції в реальному часі.

Неволько О.М.
М арущ ак JI.B.
Сапачова М.А.
Сушко М.І.

7

Розробка та впровадження в практику лабораторної діагностики спільно
з Н Н Ц "Інститут експерементальної і клінічної ветеринарної медицини"
Н А А Н України діагностичну тес-систему для діагностики вузликового Впродовж року
дерм атиту ВРХ методом полімеразної ланцю гової реакції в реальному
часі.

Неволько О.М.
М арущ ак JI.B.
Сапачова М.А.
Сушко М.І.

5

8

Підготовка м етодичних рекомендації "Правила відбору зразків підмору
бджіл, рослинного матеріалу, продукції бджільництва та пересилання їх
для лабораторного дослідження"

До 01 жовтня

Н овож ицька Ю .М.
Неволько О.М.
Євтушенко Т.В.
Ложкіна О.В.
Куцан 0.1.
Гаркавенко Т.О.
Л итвиненко О.П.

4.Діагностична робота

1

Діагностичні дослідження патологічного біоматеріалу, кормів з метою
виявлення компонентів тваринного походження аналітичним методом,
Впродовж року
що надходить за направленнями Д Л В М та фахівців ветеринарної
медицини господарств;

2

Проведення лабораторних досліджень
імпортуються на територію України;

Jo

Завідувачі та фахівці Н Д
П роведення арбітражних досліджень на інфекційні хвороби біоматеріалу
Впродовж року
надісланого з областей України;
відділів

4

П роводення дослідж ень патматеріалу від диких та домаш ніх свиней на
КЧС, АЧС та інших хвороб тварин з областей У країни згідно "Плану
протиепізоотичних заходів по профілактиці основних заразних хвороб І та IV квартал
тварин
в
Україні
у
2017
році",
наказів,
розпоряджень
Д ерж продспож ивслуж би

біоматеріалу

від

тварин,

що

Впродовж року

Завідувачі Н Д відділів

Завідувачі та фахівці Н Д
відділів

Неволько О.М.
фахівці Н Д відділів

5. М іж народна діяльність

1

Прийняти участь в М іж народній науково-практичній конференції
"Транскордонні емерджентні хвороби тварин (африканська чума свиней,
нодулярний дерматит ВРХ, грип птиці, блютанг, бруцельоз, та ін.):
актуальні аспекти біологічної безпеки та контролю" м. Одеса

Червень

Заступник директора,
завідувачі відділів

6

2

Участь у науковому проекті в рамках проекту А генства зменшення
біологічної загрози (АЗЗ) "Аналіз ризиків, повязаних з окремими
Впродовж року
особливо небезпечними патогенами, що, можливо, переносяться
перелітними птахами в Україні"

Неволько О.М.
фахівці Н Д відділів

o
J

Науковий проект з інститутом ім. Л ефлера "Посилення українських
потужностей з біозахисту у безпечному поводженні зі збудниками,
Впродовж року
розповсю дж ення яких є критичними, таких як сап, бруцельоз, АЧС та
вірус К онго-К рим ської геморагічної лихоманки в Україні"

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

4

Участь у науковому гранті в рамках проекту А генства зменшення
біологічної загрози (АЗЗ) "Аналіз загрози поширення АЧС та КЧС в Впродовж року
популяції диких кабанів в Україні"

Неволько О.М.
фахівці НД відділів

5

Участь у між народному (ЕК) проекті "MediLabSecure" по контролю за
трансмісивними хворобами тварин басейну Чорного та Середземного Впродовж року
морів

Неволько О.М.
фахівці Н Д відділів

7. Взаємодія з регіонами

1

Проведення
комплексних
обстежень
РДЛВМ
щодо
виконання
діагностичних дослідж ень та лікувально-профілактичних заходів згідно з
Завідувачі та фахівці НД
Планом протиепізоотичних заходів по профілактиці основних заразних Впродовж року
відділів
хвороб
тварин
в
Україні
у
2017
році
(за
дорученням
Д ерж продспож ивслуж би та директора Д Н Д ІЛД ВСЕ)
Надання м етодичної допомоги:

2

Лікарям
паразитологам
Л исичанської
М аріупольської міської Д ЛВМ

м іж районної

Д ЛВМ

та

II - III квартал

Литвиненко О.П.
фахівці НД відділу

III квартал

Д рож ж е Ж.М.
фахівці Н Д відділу

Травень

Алєксеєва Г.Б.
фахівці Н Д відділу

Проведення стажувань:
'-у
J

Лікарів
ветмедицини
вірусологів
РДЛВМ :
Запорізької, Ж итом ирської та Тернопільської
Д Н Д ІЛ Д В С Е

Дніпропетровської,
областей
на базі

4

Лікарів-серологів Дніпропетровської, Черкаської Р Д Л В М , Л исичанської
між районної Д ЛВМ та М аріупольської міської Д ЛВМ

7

5

Фахівців бактеріологічних віддів РД Л ВМ з питань лабораторної
діагностики захворювань бактеріальної етіології по мірі надходження
II та IV квартал
заявок з лабораторій на базі лабораторії діагностики захворювань
бактеріальної етіології бактеріологічного ЬІДВ Д Н Д ІЛ Д В С Е

Гаркавенко Т.О.
фахівці Н Д відділу

6

В рамках проекту ЕБРР та Ф АО провести стажування та навчання
фахівців Сумського, Одеського філіалів Д Н Д ІЛ Д В С Е та Ж итом ирської
III та IV квартал
регіональної держ авної лабораторії ветеринарної медицини діагностики
АЧС методом ПЛР-РЧ

Неволько О.М.
Сапрачова М.А.

8. М оніторинг та контроль виконання
Л ож кіна О.В.
фахівці НД відділу

1

Проведення моніторингових досліджень на ГЕ ВРХ та скрепі Д РХ (наказ
Впродовж року
Д К В М У від 04.09.2008 р. № 180)

2

Проведення моніторингових дослідж ень інфекційних хвороб птиці
Завідувачі та фахівці Н Д
згідно державних планів моніторингу, наказів та розпорядж ень Впродовж року
відділів
Головного державного інспектора ветеринарної медицини України

о
J

П роведення моніторингових дослідж ень на АЧС, КЧС та грип птиці
згідно плану проведення діагностичних досліджень по профілактиці
заразних хвороб тварин на 201 7 рік

Заступник директора з діагностки заразних хвороб тварин, канд.вет.наук

протягом року

Сапачова М.А.
фахівці НД відділів

Н еволько О.М.

