Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103090
Відкрита
Дата реєстрації: 19-09-2019
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.): 881.54
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

881.54

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

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012094
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: Французький бульвар 49/51, м. Одеса, Одеська обл., 65061, Україна
Телефон: 380487298348
Телефон: 380487941798
Телефон: 380487298462
WWW: http://institut-filatova.com.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення надання своєчасної спеціалізованої та висококваліфікованої допомоги при пошкодженнях ока в умовах
АТО (ООС) на сході України

Назва роботи (англ)
Optimization of treatment of patients with war-related injures in Ukraine або Improvement of on time providing of specialized
and qualified medical aid in case of eye injuries in the conditions of ATO (OOS) in eastern Ukraine

Мета роботи (укр)
Визначити основні причини, види та особливості пошкоджень ока у військових умовах в порівнянні з травмами мирного
часу та удосконалити систему організації надання своєчасної спеціалізованої та висококваліфікованої допомоги

Мета роботи (англ)
To identify the main causes, types and features of eye injury in military conditions in comparison with peacetime injuries and to
improve the system of providing timely, specialized and qualified medical aid
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інше (діагностика і методи лікування хворих)
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: поліпшення ефективності лікування хворих
Галузь застосування: медицина, офтальмологія

Експерти
Цісельський Юрій Вікторович (д. мед. н.)
Усов Володимир Яковлевич (д. мед. н.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Удосконалення надання своєчасної спеціалізованої та
1

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

висококваліфікованої допомоги при пошкодженнях ока в умовах АТО
(ООС) на сході України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.56
Індекс УДК: 617.7, 617.7- 001.4 (477)-089.002.237

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пасєчнікова Наталія Володимирівна (д. мед. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Красновид Тетяна Андріївна (д. мед. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Стойловська Олена Георгіївна (Тел.: +38 (048) 746-52-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

