Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103030
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 40
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010681
Адреса: вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49044, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380567664848
Телефон: 380567135257
E-mail: dsma@dsma.dp.ua
WWW: http://dsma.dp.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010681
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49044, Україна
Телефон: 380567664848
Телефон: 380567135257
E-mail: dsma@dsma.dp.ua
WWW: http://dsma.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Лікування та профілактика стоматологічної патології при системних захворюваннях

Назва роботи (англ)
Treatment and prevention of dental pathology in systemic diseases

Мета роботи (укр)
підвищення ефективності лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань на тлі загальносоматичної
патології

Мета роботи (англ)
to increase the effectiveness of treatment and prevention of major dental diseases on the background of somatic pathology
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: медицина, стоматологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
проведення патентного пошуку, освоєння лабораторних методик,
обгрунтування та розробка нових методів діагностики та лікування, їх
1

01.2020

11.2023

Остаточний звіт

апробація. Обстеження хворих у віддалений період. Статистичний
аналіз. Узагальнення результатів дослідження, оформлення
заключного звіту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089, 616.31-07-084.001.76

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Перцева Тетяна Олексіївна (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Самойленко Андрій Валерійович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Дрок В.О. (Тел.: +38 (067) 998-38-68)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

