Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103093
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: 6561020
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1974.3
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

758.1

2021

608.1

2022

608.1

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)
Особливості

теплообміну

ока

в

залежності

від

морфофункціонального

стану

судинної

оболонки

та

після

вітреоретинальних і антиглаукомних втручань (експериментальне та клінічне дослідження)

Назва роботи (англ)
Ocular heat transfer features depending on the morphological and functional condition of choroid and after vitreoretinal and
glaucoma surgery (experimental and clinical study)

Мета роботи (укр)
Вивчити теплообмін ока, шляхом дослідження його температури і теплового потоку, в залежності від морфологічних та
функціональних показників судинної оболонки, а також після вітреоретинальних і антиглаукомних втручань в
експерименті та клініці.

Мета роботи (англ)
To study the heat transfer of the eye, by investigating its temperature and heat flow, depending on the morphological and
functional condition of its choroid, as well as after vitreoretinal and glaucoma surgery in the experiment and in the clinic
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інше (діагностика і методи лікування хворих)
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: поліпшення ефективності лікування хворих
Галузь застосування: медицина, офтальмологія

Експерти
Пенішкевич Ярослав Іванович (д. мед. н., професор)
Ульянова Надія Анатоліївна (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Особливості теплообміну ока в залежності від морфофункціонального
1

01.2019

12.2022

Остаточний звіт

стану судинної оболонки та після вітреоретинальних і антиглаукомних
втручань (експериментальне та клінічне дослідження)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.56
Індекс УДК: 617.7, 617.723:616-089-073-536.24-092.9.

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пасєчнікова Наталія Володимирівна (д. мед. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Науменко Володимир Олександрович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Стойловська Олена Георгіївна (Тел.: +38 (048) 746-50-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

