Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103324
Відкрита
Дата реєстрації: 09-07-2020
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: 2301020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4.539
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1.424

2021

1.515

2022

1.599

2. Замовник
Назва організації: Міністерство охорони здоров' я України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00012925
Адреса: вул. Грушевського, 7, м. Київ, Київська обл., 01021, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442536194
E-mail: moz@moz.gov.ua
WWW: http://moz.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Донецький національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010698
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Привокзальна, 27, с. Лиман, Добропільський р-н., Донецька обл., 84404, Україна
Телефон: 380990603665
E-mail: contact@dsmu.edu.ua
WWW: http://dsmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити заходи з оптимізації відновлювального лікування диспластичного коксартрозу у дорослих

Назва роботи (англ)
Develop measures to optimize the rehabilitation treatment of dysplastic coxarthrosis in adults

Мета роботи (укр)
Обгрунтувати, розробити, застосувати і оцінити ефективність системи лікування пацієнтів, що страждають на
прогресуючу дисплазію кульшового суглоба, на основі оптимізації діагностики і розробки диференційованого підходу до
вибору комплексу лікувальних закладів з урахуванням характеру функціональних та анатомічних порушень, особливостей
та динаміки патологічних змін в організмі.

Мета роботи (англ)
To substantiate, develop, apply and evaluate the effectiveness of the treatment system for patients with progressive hip
dysplasia, based on optimizing the diagnosis and developing a differentiated approach to the choice of medical facilities taking
into account the nature of functional and anatomical disorders, features and dynamics of pathological changes.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: 85 - медична діяльність

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

Розробити заходи з оптимізації відновлювального лікування
диспластичного коксартрозу у дорослих

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.41
Індекс УДК: 617.3; 616-089.23; 616-001; 615.477.2; 616-089.28/.29

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кондратенко Петро Геннадійович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Климовицький Федір Володимирович (д. мед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Ріскуа А.М. (Тел.: +38 (099) 538-46-28)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

