Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U002866
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік
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10
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10
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10
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10

2. Замовник
Назва організації: Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010675
Адреса: 93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Телефон: 0645361732

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010675
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: 93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Телефон: 0645361732

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Діагностика, прогнозування та закономірності розвитку онкологічних захворювань легень.

Назва роботи (англ)
Diagnosis, prognosis and patterns of progression of lung cancer

Мета роботи (укр)
Розробка ранньої діагностики онкологічних захворювань легень, та вивчення закономірностей прогресування пухлин в
залежності від їх виду.

Мета роботи (англ)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Інший результат роботи
Галузь застосування: Медицина, біологія.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Планування роботи, пошук та обробка літератури, збір матеріалу,
1

06.2019

06.2021

Проміжний звіт

моделювання та виконання дослідів in vitro або in vivo, обробка
матеріалу, часткова статистична обробка данних.
Вивчення закономірностей змін в досліджуваному матеріалі.

2

07.2021

07.2022

Проміжний звіт

Проведення остаточної обробки данних,остаточна статистична
обробка данних, написання статей, тез, виступи на конференціях.
Розробка методів оптимізації та корегування змін статусу, та

3

07.2022

06.2023

Остаточний звіт

підготовка інформаційних листів, підготовка звіту, підготовка робіт до
захисту тощо.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.49
Індекс УДК: 616-006, 616-006.6

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

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

