Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111284
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

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)
Аналіз етіологічних та клініко-патогенетичних особливостей перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у
хворих з захворюваннями ле-гень спричиненими коронавірусною інфекцією СOVID-19 та які перебува-ють на реабілітації

Назва роботи (англ)
The analysis of etiological and clinical-pathogenetic features of the course and treatment of generalized periodontitis in patients
with lung diseases caused by coronavirus infection COVID-19 and who are in rehabilitation

Мета роботи (укр)
Мета роботи полягає у підвищенні ефективності комплексного лікування генералізованого пародонтиту пацієнтів з
захворюванням легень, спричиненими СOVID-19, які знаходяться на реабілітації, шляхом розробки клініко-патогенетично
обгрунтованих способів стоматологічної корекції.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to increase the effectiveness of complex treatment of generalized periodontitis in patients with lung
disease caused by COVID-19, who are in rehabilitation, by developing clinically and pathogenetically proved methods of dental
correction.
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: Програмні продукти
Галузь застосування: 22 охорона здоров'я

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

01.2021

05.2021

Проміжний звіт

Літературно-патентний пошук

2

05.2021

05.2026

Остаточний звіт

Методи дослідження, обробка результатів, написання ндр

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314-071+616.314-085+616.314.18-002.4+616.24+616.9

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

Відповідальний за подання документів: Матвійків Тарас Ігорович (Тел.: +38 (099) 362-77-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

