Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113913
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

5.000

2022

5.000

2023

5.000

2024

5.000

2. Замовник
Назва організації: Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16478809
Адреса: вул. Бориспільська, буд. 2, м. Київ, 02099, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я
Телефон: 380445672929
E-mail: info@kmu.edu.ua
WWW: https://kmu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16478809
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я
Адреса: вул. Бориспільська, буд. 2, м. Київ, 02099, Україна
Телефон: 380445672929
E-mail: info@kmu.edu.ua
WWW: https://kmu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вплив факторів мікрооточення пухлини на прогноз перебігу раку шлунка

Назва роботи (англ)
Influence of tumour microenvironmental factors on the prognosis of stomach cancer

Мета роботи (укр)
Визначити тип зв'язку між рівнем анемії та її характером, індексом маси тіла , факторами мікрооточення пухлини раку
шлунка, та прогнозом перебігу захворювання.

Мета роботи (англ)
Establish the type of relationship between anaemia level and body mass index, tumor microenvironment factors with disease
current forecast
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, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: охорона здоров'я

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

10.2020

10.2024

Остаточний звіт

Прогнозування перебігу раку шлунка

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.49
Індекс УДК: 616-006

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Івнєв Борис Борисович
Керівники роботи:
Осинський Дмитро Сергійович

Відповідальний за подання документів: Меренцев Сергій Павлович (Тел.: +38 (096) 459-01-86)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

