Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103048
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3001.2
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1000.4

2022

1000.4

2023

1000.4

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, 12, м. Київ, Київська обл., 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної
академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012214
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. Пушкінська, 80, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна
Телефон: 380577251477
Телефон: 380577251400
E-mail: ipps@amn.gov.ua
WWW: http://sytenko.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити диференційовані підходи до хірургічного лікування пацієнтів з пухлинами кісток тазу.

Назва роботи (англ)
To develop differentiated approaches of surgical treatment of patients with pelvic bone tumors.

Мета роботи (укр)
Розробити та обґрунтувати нові методики хірургічного лікування хворих на пухлини кісток тазу із ураженням кульшової
западини з метою покращення результатів лікування.

Мета роботи (англ)
To develop and justify new methods of surgical treatment of patients with pelvic bone tumors with the defeat of the acetabulum
in order to improve treatment outcomes.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих.
Галузь застосування: Ортопедія та травматологія.

Експерти
Цимбалюк Віталій Іванович (д. мед. н., професор, акад.)
Антипкін Юрій Геннадійович (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Розробити диференційовані підходи до хірургічного лікування
пацієнтів з пухлинами кісток тазу.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.40
Індекс УДК: 616.7, 616.718.19-006-089.87.28.843

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Корж Микола Олексійович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Вирва Олег Євгенович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Малик Роман Васильович (Тел.: +38 (050) 515-05-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

