Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103359
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9278.6
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

3225.2

2022

2503.4

2023

3550

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 "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної
академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24725044
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Платона Майбороди, 32, крп. 5, м. Київ, Київська обл., 04050, Україна
Телефон: 380444837600
Телефон: 380444833217
E-mail: npcnrh@i.ua
WWW: https://npc-kiev.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідити

ефективність

та

удосконалити

тактику

ендоваскулярного

лікування

хворих

з

артеріовенозними

мальформаціями головного мозку на підставі аналізу віддалених наслідків лікування

Назва роботи (англ)
To study the efficiency and to improve the tactics of endovascular treatment in patients with arteriovenous malformations
according to the analysis of the long-term effects of treatment

Мета роботи (укр)
Підвищення ефективності ендоваскулярного лікування хворих з гострим ішемічним інсультом

Мета роботи (англ)
Improving the effectiveness of endovascular treatment of patients with acute ischemic stroke
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: Технології
Галузь застосування: Медицина, нейрохірургія

Експерти
Антипкін Юрій Геннадійович

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Визначення особливостей клінічних проявів та структури
захворювання у віддалений період після ендоваскулярного лікування.
Вивчення віддалених результатів лікування з урахуванням рентген1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

анатомічних особливостей мальформації, виду ендоваскулярних
втручань та визначення їх ефективності. Узагальнення результатів
дослідження та удосконалення тактики ендоваскулярного лікуванні
хворих з АВМ головного мозку.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29
Індекс УДК: 616/618, 616.133.33-007.644-071-089.819.5:616.133.33-007.64

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Щеглов Дмитро Вікторович (д. мед. н.)
Керівники роботи:
Щеглов Дмитро Вікторович (д. мед. н.)

Відповідальний за подання документів: Альтман Ігор Володимирович (Тел.: +38 (050) 358-82-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

