Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102954
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
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: 6561020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5048.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1564

2022

1680.2

2023

1804.3

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 "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.
Стражеска" Національної академії медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011893
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, Київська обл., 03151, Україна
Телефон: 0442756622
E-mail: stragh@bigmir.net
E-mail: stragh@bigmir.net
WWW: https://strazhesko.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідити вплив різних програм фармакотерапевтичного лікування на структурно-функціональний стан серця у хворих
на міокардит

Назва роботи (англ)
Investigate the effect of different pharmacotherapeutic treatment programs on the structural and functional state of the heart
in patients with myocarditis

Мета роботи (укр)
Провести аналіз різних програм лікування міокардиту на основі комплексного проспективного дослідження динамічних
змін структурно-функціонального стану серця та обґрунтувати нові підходи до диференційованого лікування міокардиту.

Мета роботи (англ)
To analyze different treatment programs for myocarditis on the basis of a comprehensive prospective study of dynamic changes
in the structural and functional state of the heart and to justify new approaches to differentiated treatment of myocarditis.
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: Поліпшення ефективності діагностики, прогнозування перебігу та лікування міокардиту
Галузь застосування: Медицина

Експерти
Лизогуб Віктор Григорович (д. мед. н., професор)
Долженко Марина Миколаївна (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Провести аналіз різних програм лікування міокардиту на основі
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

комплексного проспективного дослідження динамічних змін
структурно-функціонального стану серця та обґрунтувати нові підходи
до диференційованого лікування міокардиту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30
Індекс УДК: 616.1, 616.127-002+615.275

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коваленко Володимир Миколаєвич (д. мед. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Коваленко Володимир Миколайович (д. мед. н., професор, акад.)

Відповідальний за подання документів: Кириченко Роман Михайлович (Тел.: +38 (098) 512-95-97)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

