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Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
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 "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я
України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896694
Адреса: бульвар Вінтера, 20, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69096, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380612571638
Телефон: 380612790192
E-mail: adminzmapo@gmail.com
WWW: http://zmapo.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я
України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896694
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: бульвар Вінтера, 20, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69096, Україна
Телефон: 380612571638
Телефон: 380612790192
E-mail: adminzmapo@gmail.com
WWW: http://zmapo.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчення змін морфофункціональних і генетичних показників еякуляту, імунних та гормональних зсувів у чоловіків із
порушенням репродуктивної функції в залежності від типу спожитих алкогольних напоїв

Назва роботи (англ)
Study of changes of morphofunctional and genetic parameters of ejaculate, immune and hormonal shifts in men with impaired
reproductive function depending on the kind of alcohol drinks consumed

Мета роботи (укр)
Встановити зміни морфофункціональних і генетичних показників еякуляту, гормонального стану репродуктивної
системи та імунного статусу в чоловіків із порушенням фертильності еякуляту в залежності від типу і кількості спожитого
алкоголю

Мета роботи (англ)
To establish changes of morphofunctional and genetic parameters of ejaculate, hormonal status of the reproductive system and
immune status in men with impaired ejaculate fertility depending on the kind and amount of alcohol consumed
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Клінічна лабораторна діагностика, урологія, репродуктологія

Експерти
Бачурін Георгій Вікторович (д. мед. н., професор)
Портус Роман Михайлович (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчення змін морфофункціональних і генетичних показників
1

05.2020 12.2022

Остаточний звіт

еякуляту, імунних та гормональних зсувів у чоловіків із порушенням
репродуктивної функції в залежності від типу спожитих алкогольних
напоїв

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.31.32, 76.29.11.13, 76.29.43, 76.29.52.05
Індекс УДК: 581.16, 616-074, 616.6, 178.1:612.821.4, 616.697-097:616.69-008.87:613.81-074

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Никоненко Олександр Семенович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Воронцова Лоліта Леонідівна (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Глоба Людмила Миколаївна (Тел.: +38 (061) 279-07-23)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

