Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103344
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування
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2
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2

2022

2
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2

2. Замовник
Назва організації: Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної
академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05493562
Адреса: вул. Амосова, 6, м. Київ, Київська обл., 03038, Україна
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Телефон: 380443338408
E-mail: info@amosovinstitute.org.ua
WWW: https://amosovinstitute.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної
академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05493562
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. Амосова, 6, м. Київ, Київська обл., 03038, Україна
Телефон: 380443338408
E-mail: info@amosovinstitute.org.ua
WWW: https://amosovinstitute.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Діагностика та хірургічне лікування уражень клапанів у пацієнтів з пухлинами серця

Назва роботи (англ)
Diagnosis and surgical treatment of valve diseases in patients with heart tumors

Мета роботи (укр)
Вдосконалити методи діагностики та хірургічної корекції клапанних уражень у пацієнтів з пухлинами серця, з метою
підвищення якості та тривалості життя хворих

Мета роботи (англ)
Improve methods of diagnosis and surgical correction of valvular diseases in patients with heart tumors, in order to improve the
quality and life expectancy of patients
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: поліпщення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Медицина

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

01.2020

12.2023

Остаточний звіт

Діагностика та хірургічне лікування уражень клапанів у пацієнтів з
пухлинами серця

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.11, 76.29.30.31, 76.29.39, 76.29.49.05, 76.29.49.07
Індекс УДК: 616-07, 616.12-007.2, 616-089; 617.5, 616-006.03, 616-006.04, 616.126.3-006-089

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лазоришинець Василь Васильович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Вітовський Ростислав Мирославович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Мартищенко І.В. (Тел.: +38 (050) 883-28-20)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

