Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102942
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
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.): 30
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування
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7.5

2022

7.5

2023

7.5

2024

7.5

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)
Обгрунтування та оптимізація ведення пацієнтів з серцево-судинними хворобами на фоні коморбідних захворювань

Назва роботи (англ)
Substantiation and optimization of managementof patients with cardiovascular diseases on the backgraund of comorbid
deseases

Мета роботи (укр)
Оптимізувати діагностику і підходи до лікування ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, некоронарогенних
захворювань міокарда на тлі коморбідних станів (гіперурікемія, абдомінальне ожиріння, ХОЗЛ, хронічна хвороба нирок)
на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу, структурно-функціонального стану, серцево-судинної системи та
порушень метаболізму з використанням сучасних методів дослідження

Мета роботи (англ)
Optimize the diagnosis and approaches to the treatment of coronary heart disease, hypertension, non-coronary myocardial
diseases on the background of comorbid conditions (hyperuricemia, abdominal obesity , COPD, chronic kidney disease) based on
the study of clinical, cardiac, structural and functional conditions metabolism using modern research methods
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, внутрішні хвороби

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка і обгрунтування діагностики та лікування пацієнтів з
1

01.2021

12.2024

Остаточний звіт

захворюваннями серцево-судинної системи на фоні коморбідних
станів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30.41, 76.29.30.05, 76.29.30.07
Індекс УДК: 616.2-008.331.1, 616.12-039, 616-005.4, 616.314.17-002-06-036

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Перцева Тетяна Олексіївна (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Потабашній Валерій Аркадійович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Маркова О.Я. (Тел.: +38 (067) 709-47-47)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

