Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113918
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380343533295

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Телефон: 380343533295

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Особливості патоморфогенезу деяких органів нервової та репродуктивної систем при цукровому діабеті та його корекції в
умовах хронічного стресу

Назва роботи (англ)
Features of pathomorphogenesis of some organs of the nervous and reproductive systems in diabetes mellitus and its correction
in conditions of chronic stress

Мета роботи (укр)
розробити концепцію патоморфогенезу діабетичних нейропатій, оваріопатій та тестикулопатій при цукровому діабеті 1-го
типу за умов хронічного стресу та патогенетично обґрунтувати принципи їх корекції.

Мета роботи (англ)
The aim of the research project is to develop the concept of pathomorphogenesis of diabetic neuropathies, ovariopathies and
testiculopathies in type 1 diabetes mellitus under chronic stress and pathogenetically substantiate the principles of their
correction.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 22 охорона здоровя

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

09.2021

01.2022

Остаточний звіт

Літературно-патентний пошук

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.41.35
Індекс УДК: 611;591.4, 611.8+591.463.2+591.465.3+616.379-008.64+616-08+612.176

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рожко Микола Михайлович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Жураківська Оксана Ярославівна (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Миськів Василь Андрійович (Тел.: +38 (098) 317-07-94)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

