Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100287
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5087
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1566

2022

1737

2023

1784

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, Київська обл., 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012088
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. Генерала Чупринки, буд. 45, м. Львів, Львівська обл., 79044, Україна
Телефон: 380322383247

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалити профілактику появи інгібітору у хворих на гемофілію шляхом створення прогностичної моделі на основі
вивчення факторів ризику

Назва роботи (англ)
To Improve prevention of the occurrence of inhibitor in hemophilia patients by creating a prognostic model, based on the study
of risk factors

Мета роботи (укр)
На основі вивчення факторів ризику розробити адекватну, зручну для застосування у практичній медицині модель з
метою прогнозування та запобігання появі інгібітору у хворих на гемофілію

Мета роботи (англ)
Based on the study of risk factors to create the model to predict and prevent the occurrence of the inhibitor in patients with
hemophilia
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: Діяльність лікувальних закладів гематологічного профілю. Медична практика

Експерти
Кондрацький Богдан Олексійович (д. мед. н., ст.н.с.)
Матлан Володимир Львович (к. мед. н., доц.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Провести відбір та опрацювання екзогенних ознак, пов'язаних з
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

лікуванням пацієнта, які потенційно можуть бути факторами ризику
виникнення інгібітору при гемофілії
Провести відбір та опрацювання ендогенних ознак, пов'язаних з

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

хворобою пацієнта, які потенційно можуть бути факторами ризику
виникнення інгібітору при гемофілії
За результатами множинної логіт-регресії на основі встановлених

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

незалежних предикторів і їхньої прогностичної значущості створити
клінічно адаптовану номограму для оцінки ризику розвитку інгібіторів
у хворих на гемофілію

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.33.19
Індекс УДК: 616-055.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Новак Василь Леонідович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Новак Василь Леонідович (д. мед. н., професор)
Стасишин Олександра Василівна (д. мед. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Красівська Валерія Валеріївна (Тел.: +38 (067) 672-21-07)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

