Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103327
Відкрита
Дата реєстрації: 09-07-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010675
Адреса: вул. Будівельників, 32, м. Рубіжне, Луганська обл., 93012, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380645361732
E-mail: canclsmu@ukr.net
WWW: http://www.lsmu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010675
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Будівельників, 32, м. Рубіжне, Луганська обл., 93012, Україна
Телефон: 380645361732
E-mail: canclsmu@ukr.net
WWW: http://www.lsmu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Структурно-функціональні зміни пілоричного відділу шлунка щурів за умови порушення вуглеводного та ліпідного
метаболізму

Назва роботи (англ)
Structural and functional changes of the pyloric department of the stomach of rats under conditions of disturbance of
carbohydrate and lipid metabolism

Мета роботи (укр)
З'ясування структурно-функціональних змін пілоричного відділу шлунка щурів за умов порушення вуглеводного та
ліпідного метаболізму, визначення ефективності корекції його порушень. Науково-дослідна робота

Мета роботи (англ)
Elucidation of structural and functional changes of the pyloric stomach of rats under conditions of impaired carbohydrate and
lipid metabolism, determining the effectiveness of correction of its disorders. Scientific research work
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: Методи, теорії
Галузь застосування: Медицина

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

09.2019

08.2023

Остаточний звіт

Структурно-функціональні зміни пілоричного відділу шлунка щурів за
умови порушення вуглеводного та ліпідного метаболізму

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.03.53
Індекс УДК: 616-092, 616 Ф 092

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іоффе Ігор Володимирович
Керівники роботи:
Смірнов Сергій Миколайович

Відповідальний за подання документів: Турзаєв Артем Олександрович (Тел.: +38 (095) 505-33-49)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

