Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U002847
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Телефон: 0342533295
Телефон: 0506442808
Інше: 0342785002

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Телефон: 0342533295
Телефон: 0506442808
Інше: 0342785002

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Онтогенетичні особливості морфофункціонального стану органів і тканин в умовах йододефіциту, гіпотиреозу

Назва роботи (англ)
Ontogenetic peculiarities of the morphofunctional state of organs and tissues under conditions of iodine deficiency,
hypothyroidism

Мета роботи (укр)
встановити особливості онтогенетичних аспектів динаміки структурних змін органів і тканин опорно-рухового апарату,
серцево-судинної, травної, дихальної, сечовидільної систем, шкіри в умовах йододефіциту, при споживанні природних
струмогенів, при індукованому гіпотиреозі.

Мета роботи (англ)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Інший результат роботи
Галузь застосування: Медицина

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Зясувати структурно-метаболічні зміни в серці, артеріях різного типу
та калібру, тонкій кишці, печінці, гайморовій пазусі, шкірі, нирках,
1

06.2019

12.2021

Без звіту

простаті в умовах йододефіциту, при споживанні природних
струмогенів, при індукованому гіпотиреозі у різні вікові періоди
постнатального онтогенезу.
Дослідити вікові особливості морфофункціональних змін у великих

2

01.2022

06.2024

Без звіту

слинних залозах, слизовій оболонці піднебіння, щоки, структурах
пародонта, скронево-нижньощелепного суглоба в умовах
йододефіциту, гіпотиреозу.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.03.55
Індекс УДК: 616:612.017.1, 577.95+616-092.9+572.7+611-018+612.392.64+616.441-008.64

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

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

