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Державний реєстраційний номер: 0119U103074
Відкрита
Дата реєстрації: 18-09-2019
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.): 10
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Запорізький державний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010741
Адреса: пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69035, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 061279163838
E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
WWW: http://zsmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Запорізький державний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010741
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69035, Україна
Телефон: 061279163838
E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
WWW: http://zsmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Використання клініко-морфологічних критеріїв для вибору схеми ад'ювантної хіміотерапії у пацієнтів із злоякісними
новоутвореннями

Назва роботи (англ)
The use of clinical and morphological criteria for the selection of adjuvant chemotherapy regimens in patients with malignant
neoplasms

Мета роботи (укр)
Покращення виживаності пацієнтів шляхом індивідуалізації вибору схеми хіміотерапії на основі визначення експресії
імуногістохімічних маркерів хіміорезистентності у хворих на ранніх стадіях недрібноклітинного раку легені

Мета роботи (англ)
Improving

patient

survival

by

individualizing

chemotherapy

regimens

based

on

determining

the

expression

immunohistochemical chemoresistance markers in patients with early stages of non-small cell lung cancer
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: медицина

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

01.2019

12.2023

Остаточний звіт

Використання клініко-морфологічних критеріїв для вибору схеми
ад'ювантної хіміотерапії у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.49
Індекс УДК: 616-006, 616-006.6-08

of

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Колесник Юрій Михайлович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Колеснік Олексій Петрович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кузьменко Владислав Олександрович (Тел.: +38 (061) 224-64-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

