Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102896
Відкрита
Дата реєстрації: 22-08-2019
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.): 5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

1

2020

1

2021

1

2022

1

2023

1

2. Замовник
Назва організації: Українська медична стоматологічна академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010824
Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380532602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
WWW: http://www.umsa.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Українська медична стоматологічна академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010824
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36011, Україна
Телефон: 380532602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
WWW: http://www.umsa.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка діагностичних критеріїв змін очної поверхні та гангліозного шару сітківки за даними інтерфферометрії та
оптичної когерентної томографії

Назва роботи (англ)
Development of diagnostic criteria for changes in the ocular surface and the ganglion layer of the retina according to the data of
interferometry and optical coherence tomography

Мета роботи (укр)
На клінічному матеріалі дослідити стан очної поверхні у користувачів електронних гаджетів та морфологічні зміни
гангліозного шару сітківки, їх функціональні прояви та пускові фактори розвитку псевдоексфоліативної глаукоми

Мета роботи (англ)
To study the condition of the ocular surface in users of electronic gadgets and the morphological changes of the ganglionic layer
of the retina, their functional manifestations and trigger factors for the development of pseudoexfoliative glaucoma
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 22 - Охорона здоров"я

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка діагностичних критеріїв змін очної поверхні та гангліозного
1

08.2019

07.2023

Остаточний звіт

шару сітківки за даними за даними інтерферометрії та оптичної
когерентної томографії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 616.74-002

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ждан Вячеслав Миколайович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Безкоровайна Ірина Миколаївна

Відповідальний за подання документів: Мороховець Галина Юріївна (Тел.: +38 (053) 222-90-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

