Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103044
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
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.): 3273.7
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1099.8

2022

1095.7

2023

1078.2

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 гастроентерології Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011781
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: проспект Слобожанський, 96, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49074, Україна
Телефон: 380562271778
Телефон: 380500567842
E-mail: gastro@amnu.gov.ua
WWW: http://gastro.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчити фактори впливу і предиктори формування фіброзу при неалкогольній жировій хворобі печінки у дітей та
обгрунтувати нові підходи до діагностично-лікувальної тактики

Назва роботи (англ)
To study the impact factors and predictors of hepatic fibrosis formation in children with non-alcoholic fatty liver disease and to
justify new approaches to diagnostic and therapeutic management

Мета роботи (укр)
На підставі комплексного вивчення факторів, що сприяють прогресуванню структурних змін печінки, запропонувати
діагностичні та прогностичні маркери формування фіброзу при неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей й
обґрунтувати диференційований алгоритм лікувальних заходів

Мета роботи (англ)
based on a comprehensive study of the factors that contribute to the liver structural changes progression to offer diagnostic and
prognostic markers of liver fibrosis formation in children with nonalcoholic fatty liver disease and to substantiate the
differentiated treatment algorithm
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології
Галузь застосування: медична

Експерти
Абатуров Олександр Євгенович (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчити фактори впливу і предиктори формування фіброзу при
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

неалкогольній жировій хворобі печінки у дітей та обґрунтувати нові
підходи до діагностично-лікувальної тактики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.34
Індекс УДК: 616.3(крім 616.31), 616.36-003.826-091.8-074-053.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Степанов Юрій Миронович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Степанов Юрій Миронович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Скирда І.Ю. (Тел.: +38 (066) 464-69-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

