Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100265
Відкрита
Дата реєстрації: 10-01-2021
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.): 90
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

30
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2. Замовник
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
619. Удосконалити методи діагностики і прогнозування ускладнень хронічного періапікального періодонтиту.

Назва роботи (англ)
619.To improve methods of diagnosis and prognosis of complications of chronic periapical periodontitis

Мета роботи (укр)
Метою дослідження є підвищення ефективності діагностики хронічного апікального періодонтиту шляхом прогнозування
розвитку гнійно-запальних ускладнень.

Мета роботи (англ)
The aim of the study is to increase the effectiveness of the diagnosis of chronic apical periodontitis by predicting the
development of purulent-inflammatory complications.
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
Провести порівняльний аналіз результатів клінічного обстеження та
рентгенологічного дослідження пацієнтів з хронічним апікальним
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

періодонтитом. Встановити морфологічні ознаки типів агресивності
запального процесу при деструктивних формах хронічного
апікального періодонтиту
Оцінити ефективність результатів практичного застосування

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

програмного забезпечення, розробленого з метою прогнозування
розвитку гнійно-запальних ускладнень при хронічному апікальному
періодонтиті

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314.16-002.3-07

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Гулюк Анатолій Георгійович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Криштальова Надія Миколаївна (Тел.: +38 (097) 587-58-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

