Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111293
Відкрита
Дата реєстрації: 01-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
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.): 50.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2024

50.000

2. Замовник
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380343533295

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Телефон: 380343533295

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Роль гастроінтестинальних, ендокринних та гормонів жирової тканини в розвитку коморбідної патології внутрішніх

органів і розробка та обгрунтування диференційованих методів лікування

Назва роботи (англ)
The role of gastrointestinal, endocrine and adipose tissue hormones in the development of comorbid pathology of internal
organs and the development and justification of differentiated treatments

Мета роботи (укр)
Вивчити зміни рівня гастроінтестинальних гормонів (грелін, секретин, вазоінтестинальний поліпептид, мотилін,
нейротензин) гормонів щитоподібної залози і жирової тканини у хворих з окремою коморбідною патологією шлунковокишкового тракту, серцево-судинної та дихальної системи та з’ясувати можливості корекції таких змін.

Мета роботи (англ)
Тo study changes in the level of gastrointestinal hormones (ghrelin, secretin, vasointestinal polypeptide, motilin, neurotensin) of
thyroid hormones and adipose tissue in patients with some comorbid pathology of the gastrointestinal tract, cardiovascular and
respiratory system. changes.
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: Методичні документи
Галузь застосування: Медицина

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

09.2021

12.2022

Остаточний звіт

Набір фактичного матеріалу і проведення імуноферментних і
біохімічних досліджень

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.29, 76.01.11.07
Індекс УДК: 616.1/.4, 614.2:369.061:314.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рожко Микола Михайлович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Міщук Василь Григорович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шаламай У.П. (Тел.: +38 (068) 306-57-26)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

