Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000247
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: Донецький національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010698
Адреса: вул. Привокзальна, буд. 27, м. Лиман, Краматорський р-н., Донецька обл., 84404, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380626416299
Телефон: 380996678938
E-mail: contact@dsmu.edu.ua
WWW: http://dsmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Донецький національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010698
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Привокзальна, буд. 27, м. Лиман, Краматорський р-н., Донецька обл., 84404, Україна
Телефон: 380626416299
Телефон: 380996678938
E-mail: contact@dsmu.edu.ua
WWW: http://dsmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити диференційний медикаментозний супровід при комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту на тлі
різної реактивності організму

Назва роботи (англ)
To develop differential medical support in the complex treatment of generalized periodontitis on the background of different
reactivity of the organism

Мета роботи (укр)
Підвищити ефективність лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит шляхом експериментальноклінічного обґрунтування вибору найбільш патогенетично адекватного комплексу медикаментозного супроводу на основі
виявлених механізмів загоєння слизово-кісткової рани в залежності від стану реактивності організму.

Мета роботи (англ)
Тo increase the effectiveness of treatment of patients with chronic generalized periodontitis by experimental-clinical
justification of the choice of the most pathogenetically adequate complex of drug support based on the identified mechanisms of
mucosal wound healing depending on the reactivity of the organism.
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: 85-Медична діяльність

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Підвищити ефективність лікування хворих на хронічний
генералізований пародонтит шляхом експериментально-клінічного
1

01.2022

01.2025

Остаточний звіт

обґрунтування вибору найбільш патогенетично адекватного комплексу
медикаментозного супроводу на основі виявлених механізмів загоєння
слизово-кісткової рани в залежності від стану реактивності організму.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314.17-008.1-079.4-085

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Герасименко Олександр Іванович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Яров Юрій Юрійович (к.мед.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Ріскуа А.М. (Тел.: +38 (099) 538-46-28)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

