Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102927
Відкрита
Дата реєстрації: 27-08-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 7.288
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2018

2.43

2019

2.43

2020

2.43

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кромосфарма Україна"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35643908
Адреса: вул. Кіровоградська, 38/58, м. Київ, Київська обл., 03069, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380674011511

3. Виконавець
Назва організації: Українська медична стоматологічна академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010824
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36011, Україна
Телефон: 380532602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
WWW: http://www.umsa.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Відкрите, з освітленою оцінкою, рандомізоване дослідження ефективності та безпеки застосування препарату
Реосорблок, розчин для інфузій (ТОВ "Юрія-Фарм", Україна) по порівнянню з препаратом Рингер лактат, розчин для
інфузії в комплексному лікуванні пацієнтів з перитонітом

Назва роботи (англ)
An open, blinded assessment of a randomized study of the efficacy and safety of Reosorbilact, a solution for infusion (LLC YuriyFarm, Ukraine) compared to Ringer Lactate, a solution for infusion in the complex treatment of patients with peritonitis

Мета роботи (укр)
Вивчення ефективності та безпечності монотерапії препаратом луматеперон при лікуванні пацієнтів з великими
депресивними епізодами, пов"язаними з біполярним розладом І та ІІ типу (біполярною депресією), що проводиться в
різних країнах світу

Мета роботи (англ)
The study of the efficacy and safety of lumateperon monotherapy in the treatment of patients with major depressive episodes
associated with type I and II bipolar disorder (bipolar depression) in different countries of the world
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 22 - Охорона здоров"я

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Відкрите, з освітленою оцінкою, рандомізоване дослідження
ефективності та безпеки застосування препарату Реосорблок, розчин
1

01.2018

12.2020

Остаточний звіт

для інфузій (ТОВ "Юрія-Фарм", Україна) по порівнянню з препаратом
Рингер лактат, розчин для інфузії в комплексному лікуванні пацієнтів з
перитонітом

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, [616.74-002.3+616.381-002]-071-08

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ждан Вячеслав Миколайович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Лігоненко Олексій Вікторович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Мороховець Г. Ю. (Тел.: +38 (053) 222-90-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

