Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103415
Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2020
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.): 4738.8
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1694.3

2022

1450.5

2023

1594

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 проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної
академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012131
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. Алчевських, 10, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577004538
Телефон: 380577004109
E-mail: admin@ipep.com.ua
WWW: https://www.ipep.com.ua

4. Співвиконавець
Назва організації: Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896872
Адреса: вулиця Амосова, 58, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61176, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380577117975
E-mail: office@med.edu.ua
WWW: http://med.edu.ua
Назва організації: Державна установа "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних
наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011930
Адреса: вул. П.Майбороди, 32, м. Київ, Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Телефон: 0444839413
Телефон: 0444839573
E-mail: neuro@amnu.gov.ua
WWW: http://neuro.kiev.ua/

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка системи моніторингу перебігу захворювання у хворих на акромегалію на різних етапах надання медичної
допомоги в умовах реформування медичної галузі

Назва роботи (англ)
Development of a system for monitoring the course of the disease in patients with acromegaly at different stages of medical
care in terms of reforming the medical sector

Мета роботи (укр)
На підставі розробленої бази даних хворих на акромегалію створити прототип національного реєстру рідкісних

(орфанних) захворювань, що дозволить підвищить рівень інформованості лікарів первинної та вторинної ланки та якість
медичної допомоги цієї категорії хворих.

Мета роботи (англ)
Оn the basis of the developed database of patients with acromegaly to create a prototype of the national register of rare
(orphan) diseases, which will increase the level of awareness of primary and secondary care physicians and the quality of medical
care for this category of patients.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Ендокринологія, сімейна медицина

Експерти
Кравчун Нонна Олександрівна (д. мед. н., професор)
Гончарова Ольга Аркадіївна (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка системи моніторингу перебігу захворювання у хворих на
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

акромегалію на різних етапах надання медичної допомоги в умовах
реформування медичної галузі.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.37.05
Індекс УДК: 616.432-02, 616.71-007.152:616-006.55-085

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Караченцев Юрій Іванович (д. мед. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Хижняк Оксана Олегівна (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бурма Тетяна Юхимівна (Тел.: +38 (057) 700-45-39)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

