Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000148
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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.): 29978.700
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10371.600

2023

9261.700

2024

10345.400

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 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 нефрології Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26168139
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Лісна, буд. 30, м. Київ, 04075, Україна
Телефон: 380444559377
Телефон: 380444559387

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчити структуру та визначити підходи до сповільнення прогресування кардіо-васкулярних ускладнень у хворих на ХХН
VД стадії та вторинний гіперпаратиреоз

Назва роботи (англ)
To study the structure and identify approaches to decrease progression of cardiovascular complications in dialysis patients with
CKD V and secondary hyperparathyroidism

Мета роботи (укр)
Покращити ефективність лікування хворих на ХХН VД ст. та ВГПТ шляхом удосконалення підходів до сповільнення
прогресування кардіоваскулярних ускладнень на підставі вивчення клінічно значимих характеристик їх перебігу

Мета роботи (англ)
To increase the treatment effectiveness among end-stage renal disease patients with secondary hyperparathyroidism by
improvment of approaches to decrease progression and occurence of cardiovascular diseases based on the study of clinically
significant characteristics of their course.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: медицина, нефрологія

Експерти
Мойсеєнко Валентина Олексіївна (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчити структуру та визначити підходи до сповільнення
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

прогресування кардіо-васкулярних ускладнень у хворих на ХХН VД
стадії та вторинний гіперпаратиреоз

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.36.13
Індекс УДК: 616.61-008.6, 616.61-008.6-036.12-085.38-073.27

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Колесник Микола Олексійович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Дудар Ірина Олексіїівна (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Величко Марина Борисівна (Тел.: +38 (050) 410-19-63)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

